Број: 3031-3193
Нови Сад,20.04.2017. године
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”ПУТ" НОВИ САД ,РУМЕНАЧКА 150/а, упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда у преговарачком поступку
са објављивањем позива за подношење понуда
/ на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број.
124/12,14/15,68/15) јавна набавка
бр. 01/17 – ОП-ПП
Позивају се понуђачи који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке Битумен и битуменске
емулзије : Дилетационе траке а који је обустављен Одлуком број: 3031-2977 од 11.04.2017. године, да
учествују у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда.
Понуђач коме је понуда била неприхватљива се позива да у преговарачком поступку понуду учини
прихватљивом.

Понуђачи који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке Битумен и битуменске емулзије :
Дилетационе траке и који се позива у преговарање је:
1.

„УНИВАБ“ доо Београд, Пиранделова 14

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке према следећој спецификацији представља потребе наручиоца за период од 12 месеци:
Битумен и битуменске емулзије : Дилетационе траке

Назив добра

Јединица мере

Захтевана количина

1

2

3

Дилетационе траке
Дилетациона гума 25mm x 30mm
Дилетациона гума 10mm x 8mm

m

4600

m
m

100
100

1. Општи услови јавне набавке:
Услови јавне набавке су исти као услови утврђени Позивом за подношење понуда која је заведена под бројем
3031-1512 од 01.03.2017.године и Конкурсном документацијом за отворени поступак и који је објављен на
Порталу Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs и на интернет странице наручиоца- www.jkpput.rs

Конкурсна документација ЈН 01/17-ОП-ПП
Страна 1 од 6

2.ЕЛЕМЕНТИ ПРЕГОВАРАЊА
1. Цена:
Цене у понуди исказују се у динарима.
- Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода. Цене се могу мењати само у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама.
- У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, меродавне су јединичне цене.
- У понуђену цену треба да су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке.
-У случају неуобичајено ниске цене наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и
изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Понуђена цена не може бити већа од цене понуђене у отвореном поступку, а мора бити у оквиру
средстава која је планирао Наручилац.
Цену представља укупну цену предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.

Цена је једини елемент преговарања.
Услови и начин плаћања:
Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који захтева авансно плаћање ће бити одбијена
као неприхватљива.
Рок плаћања је 45 дана од достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање. Уколико понуда садржи
дужи или краћи рок плаћања, иста ће бити одбијена као неприхватљива.
Рок испоруке:
Најкасније у року од 2 дана од дана испостављања наруџбенице.
Место испоруке: Руменачка 150а
Уговор о јавној набавци ће бити закључен након успешно спроведеног преговарачког поступка са
елементима који буду уговорени током преговарачког поступка, а према моделу уговора који је
саставни део Конкурсне документације за отворени поступак.
Понуђач је сагласан да средство обезбеђења приложено у отвореном поступку
користити и у преговарачком поступку.

Наручилац може

Начин достављања понуда
Понуда се доставља искључиво на достављеном обрасцу понуде уз који мора бити достављен и образац
структуре цене који је саставни део овог позива.
Упутство за састављање понуде
У обрасцу понуде попунити све тражене колоне, а исти мора бити потписан од стране овлашћеног лица
понуђача и оверен печатом.
Понуду доставити до дана 28.04.2017. године до 09:30 часова у затвореној коверти на адресу наручиоца Нови
Сад, Руменачка 150а ПИСАРНИЦА са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ ПОНУДА ЗА ЈН 01/17-ОП-ПП Битумен и
битуменске емулзије : Дилетационе траке“
Преговарачки поступак ће се спровести дана 28.04.2017. године у 12:00 часова у просторијама
ЈКП''ПУТ'' Нови Сад, Руменачка 150а.
Преговарање ће се спровести у три круга, на начин да ће понуђачи у прва два круга усмено износити
понуде у погледу цене и рока плаћања (усмене изјаве ће бити забележене у записник о преговарању), док
ће у 3-ом кругу писмено изнети своју коначну понуду на Обрасцу који је прилог овог позива за
преговарање. Понуђени услови у погледу цене током вођења преговарачког поступка за сваки круг
преговарања не могу бити неповољнији по наручиоца у односу на понуђене услове из претходне фазе.
Позивају се понуђачи да узму учешће у преговарачком поступку. Лице које заступа понуђача мора
донети овлашћење за учестовање у преговарачком поступку уколико није лице одговорно за заступање
предузећа, и мора понети печат којим ће оверити коначну понуду.
Уколико понуђач достави понуду, а не узме учешће у преговарачком поступку, понуда ће бити
разматрана, а сматраће се да понуђач не жели мењати елементе понуде.
Сва додатна обавештења
jovanka.prascevic@jkpput.rs
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могу

добити

путем

email-a

Образац понуде за Битумен и битуменске емулзије : Дилетационе траке
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде:
НАЗИВ ИЛИ ШИФРА
ПОНУЂАЧА
ПРЕДМЕТ: Понуда за испоруку ЈН- Битумен и битуменске емулзије : Дилетационе траке
1. Понуда се доставља:
1.самостално 2. заједничка понуда 3. са подизвођачем / заокружити/
Групу понуђача чине (навести назив и седиште свих понуђача):
1._______________________________________________________________
Назив подизвођача (навести назив и седиште свих подизвођача):
1._______________________________________________________________

Назив добра

Јединиц
а мере

Захтевана
количина

Понуђена
јединична
цена без
ПДВ-а (у
динарима)

1

2

3

4

m

4600

m

100

m

100

Дилетационе траке
Дилетациона гума
25mm x 30mm
Дилетациона гума
10mm x 8mm

Укупна
понуђена
цена за
захтевану
количину без
ПДВ-а (у
динарима)
5(3x4)

Стопа
ПДВ-а

Понуђена
јединична
цена са ПДВом (у
динарима)

6

7

Укупна
понуђена цена за
захтевану
количину са
ПДВ-ом (у
динарима)
8(3x7)

Укупна
цена:

Рок испоруке износи _________ дана од дана писмене поруџбине .
Рок плаћања : ______________ дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра.
Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Битумен и битуменске емулзије : Дилетационе траке

Сматра се да је сачињен образац структуре цене обзиром да су основни елементи
понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ КОНАЧНИ
Образац понуде за Битумен и битуменске емулзије : Дилетационе траке
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде:
НАЗИВ ИЛИ ШИФРА
ПОНУЂАЧА
ПРЕДМЕТ: Понуда за испоруку ЈН- Битумен и битуменске емулзије : Дилетационе траке
1. Понуда се доставља:
1.самостално 2. заједничка понуда 3. са подизвођачем / заокружити/
Групу понуђача чине (навести назив и седиште свих понуђача):
1._______________________________________________________________
Назив подизвођача (навести назив и седиште свих подизвођача):
1._______________________________________________________________

Назив добра

Јединиц
а мере

Захтевана
количина

Понуђена
јединична
цена без
ПДВ-а (у
динарима)

1

2

3

4

m

4600

m

100

m

100

Дилетационе траке
Дилетациона гума
25mm x 30mm
Дилетациона гума
10mm x 8mm

Укупна
понуђена
цена за
захтевану
количину без
ПДВ-а (у
динарима)
5(3x4)

Стопа
ПДВ-а

Понуђена
јединична
цена са ПДВом (у
динарима)

6

7

Укупна
понуђена цена за
захтевану
количину са
ПДВ-ом (у
динарима)
8(3x7)

Укупна
цена:

Рок испоруке износи _________ дана од дана писмене поруџбине .
Рок плаћања : ______________ дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра.
Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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НАЛЕПИТИ НА КОВЕРАТ

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ :

МП ______________________

ПРИМАЛАЦ:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТ“ НОВИ
САД
21000 НОВИ САД
ул. Руменачка 150а

ПОНУДА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ:
БИТУМЕН И БИТУМЕНСКЕ ЕМУЛЗИЈЕ : ДИЛЕТАЦИОНЕ ТРАКЕ
РЕДНИ БРОЈ ЈН 01/17-ОП-ПП

-НЕ ОТВАРАТИДатум и сат подношења:
[Попуњава писарница]
Редни број подношења:
[Попуњава писарница]
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