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На основу члана 35 .Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/2015 и
68/2015 у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки члан 5 („Сл.гласник РС“ бр.29 /13 и
68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.1828 од 17.03.2020.год. и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.1829 од 17.03.2020.год.,
припремљен је позив за допуну понуде у преговарачком поступку са објављивањем
позива за подношење понуда :
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1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Младеновац“ Младеновац
Адреса:
Краљице Марије 32
Младеновац
1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем
позива за подношење понуда , у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра-Багер точкаш са прикључним алатима
набавке бр.1.1.16

јавне

1.4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5. Контакт (лице или служба)
Особа за контакт: Павловић Томислав
Е - mail адреса и број факса: komun@verat.net , факс 011/8231-161

1.6. Подаци о врсти поступка јавне набавкe:
Преговарачки поступак применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН
Основ за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се спроводи
применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН јер су у отвореном поступку поднете све
неприхватљиве понуде. Наручилац ће позив за подношење понуда упутити само и свим
понуђачима који су учествовали у наведеном обустављеном поступку да допуне своје
понуде тако да их учине прихватљивим. Позив за подношење понуда упућује :

1.Данолино“ д.о.о Трстеник ,Миодрага Чајетинца Чајка 4
2.„ Green Force“ d.o.o Београд ,Јужни булевар 95
3.„Vladex „ d.o.o Велика Дренова бб. Велика Дренова
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 . Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке су добра – нова машина: Багер точкаш са прикључним
алатима . Ознака и назив из општег речника набавки: 43300000 – грађевинске
машине и опрема

4

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Првобитно одређени услови за учешће у поступку јавне набавке и начин доказивања
испуњености услова, као ни техничке спецификације и критеријуми за избор најповољније
понуде, као и разлози за одбијање понуде остају непромењени, односно сви захтеви
Наручиоца из отвореног поступка-„Багер точкаш са прикључним алатима „ остају
непромењени.
Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од понуђене цене у претходном
поступку .
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

3.1. Начин подношења понуде
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или
написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица
понуђача.
 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац
понуде и печат понуђача.
 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
 Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у
целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара. Понуду доставити на адресу: ЈКП „Младеновац“ Младеновац
,Краљице Марије 32 11400Младеновац ,,Понуда за јавну набавку добара- Багер точкаш
са прикључним алатима , број: 1.1.16 - НЕ ОТВАРАТИ”.











На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и
име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
25.03.2020. године до 12:00 часова.
Наручилац ће све неблаговремене понуде, након окончања поступка отварања
понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је поднета
неблаговремено.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду.
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3.2.
•
•

Понуђач је у обавези да достави :

Нов попуњен образац понуде за сваку партију за коју је понуду поднео и у претходном
поступку
Образац структуре цене за сваку партију за коју је понуду поднео и у претходном
поступку, попуњен, потписан и оверен печатом

3.3.

Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних недостатаканеприхватљивих понуда из претходне понуде,сходно достављеној образложеној
Одлуци о обустави претходног поступка број 1382 од 27.02.2020. године у којој су
наведени разлози за одбијање приспелих понуда, и то:

Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

„Данолино“ д.о.о Трстеник
,Миодрага Чајетинца Чајка 4

Неприхватљива понуда -нису
22.994.000,00 дин
достављени ISO сертификати који су
тражени као додатни услов

„ Green Force“ d.o.o Београд
,Јужни булевар 95

Неприхватљива понуда -нису
23.950.000,00 дин
достављени ISO сертификати ,као ни
средство обезбеђења за озбиљност
понуде који су тражени као додатни
услов

„Vladex „ d.o.o Велика Дренова
бб. Велика Дренова

Неприхватљива понуда-Није
21.938.000,00 дин
достављено овашћење за продају
понуђене машине од стране
произвођача или његовог законског
представника на територији РС. Који
је тражен као додатни услов

3.4.

Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину
подношења пуномоћја као и о преговарању:

Јавно отварање понуда обавиће се 15 минута након истека рока за подношење
понуда, тј. 25.03.2020.
године у 12:15 часова у згради ЈКП „Младеновац“
Младеновац ,Краљице Марије 32
Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за заступање. О
отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана бити достављен
свим понуђачима.
Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да
приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање.
Поступак преговарања ће се обавити након прегледа понуда, истог дана
25.03.2020. године са почетком у 12:30 часова.
У поступак преговарања укључују се Понуђачи чије понуде су благовремене и за
које се након отварања понуда утврди да немају битне недостатке из члана 106.
ЗЈН, односно да су отклонили недостатке својих понуда из претходног поступка.
Уколико понуђач не присуствује поступку преговарања, понуђена цена сматраће се
коначном.
3.5.

Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети у року од 25
дана од дана отварања понуда.
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4.ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА

 Елемент преговарања: цена
 Начин преговарања:
Поступак преговарања ће се обавити након окончања поступка отварања понуда, са
овлашћеним представником понуђача. Писано овлашћење за преговарање мора
бити оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником понуђача,
усменим изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања (цени). У
записник о преговарању уноси се сваки елемент преговарања.
Уколико понуђач не присуствује поступку преговарања, понуђена цена, сматраће се
коначном.
 Записник о преговарању потписују овлашћени представници наручиоца - чланови
комисије за јавну набавку и овлашћени представник понуђача који преузима
примерак записника.
 Коначни текст уговора дефинише се у складу са понудом, моделом уговора, као и
записником са преговарања .
 Саставни део Уговора чини изабрана понуда са техничком спецификацијом из
отвореног оступка, Записник о спроведеном преговарачком поступку, ревидирана
понуда у складу са записником о преговарању и остали прилози дефинисани у
моделу уговора из отвореног поступка предметне јавне набавке.
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5. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,кандидат,односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора .
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу ,а копија се истовремено доставлја
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом komun@verat.net или факсом на број 011/8231-161 или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од
дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца на број жиро рачуна: 84030678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број:
97 50-016 или ознака јавне набавке , сврха: Такса за ЗЗП,назив Наручиоца и назнака
набавке на коју се односи ,корисник Буџет Републике Србије).
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за преговарачки поступак применом члана 35.
став 1. тачка 1. ЗЈН

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Врста правног лица:
Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Врста правног лица(микро, мало,
средње, велико) или (физичко лице):
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1)

Назив члана групе понуђача:
Адреса:
Врста правног лица(микро, мало,
средње, велико) или (физичко лице):
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив члана групе понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив члана групе понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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6.1. ПОНУДА за јавну набавку преговарачки поступак применом члана 35.
став 1. тачка 1. ЗЈН : Багер точкаш са прикључним алатима .

Предмет јавне набавке

Цена
без ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена са
ПДВ-ом

1.

2.

3.

4.

Грађевинска машина
Багер точкаш_____________ са прикључним алатима
(марка/тип)

Рок важења понуде
(мин.120дана)

___________дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке машине
(не дужи од 90 дана)
___________дана од дана потписивања
уговора.
Гарантни рок ( не краћи од 24 месеци или 2000 мч) у
зависности шта пре наступи

Датум
________________________

__________________________месеци од дана
испоруке

Понуђач
_____________________

М.П.

Напомене:
- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна
поља).
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Табела 1.

Предмет ЈН

Количина

1

2

Багер точкаш са
прикључним алатима

1

Јединич
на цена
без ПДВа
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

5 (2x3)

6 (2x4)

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони
4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну
цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

Понуђач
М.П.
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
преговарачком поступку са обајвљивањем позива члан35. став1. тачка 1. набавка
добара багер точкаш са прикључним алатима број: 1.1.16 , поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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