
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 1374/15-ЈНОП-Д-16/2015 (1.1.9)
Датум: 18.5.2015. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12) Комисија за
јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке - расадни материјал, редни број јавне набавке
ЈНОП-Д-16/2015 (1.1.9), Наручилац ЈКП „Градско зеленило“ Чачак ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12) прописано је да је
наручилац који у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан
је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки као и на својој интернет
стараници.

У  предметном  отвореном  поступку  јавне  набавке  ЈНОП-Д-16/2015  (1.1.9),  поднет  је
следећи Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНОП-
Д-16/2015 (1.1.9) – расадни материјал:

-  на  страни  20/41  конкурсне  документације  као  додатни  критеријум  приликом  оцене  понуда
наведено је да ће узети у обзир понуда која је прва пристигла. Оваквим дефинисањем услова за
оцену понуда дискриминисан је понуђач који има исту најнижу понуђену цену као други понуђачи
али су се определили да своју понуду доставе касније или рецимо последњег дана, а што му
Закон  о  јавним  набавкама  даје  право  с  обзиром  да  се  дефинише  рок  до  кога  је  потребно
најкасније  доставити  понуду  како  би  била  благовремена.  То  значи  да  би  благовремена  и
прихватљива понуда била одбачена само из разлога јер није раније пристигла код наручиоца.
Потребно је у овом делу извршити измену конкурсне документације.

- на страни 5/41; 27/41 у табелама са цветним врстама навели сте “Bellis perenis”, пошто постоје
две врсте, Habanera и Tasso, потребно је да се наведе на коју од ове две врсте се мислило.

Комисија  за  јавну  набавку  у  отвореном поступку  јавне  набавке  добара – расадни
материјал, редни број јавне набавке ЈНОП-Д-16/2015 (1.1.9),  разматрајући горе наведен Захтев
за додатним информацијама је одлучила да изврши измену конкурсне документације и то:

Страна  под  редним  бројем  5/41,  20/41  и  27/41 предметне  конкурсне  документације
престаје да важи и замењује се страном 5/41 - по изменама конкурсне документације, 20/41 - по
изменама конкурсне документације и 27/41 - по изменама конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нове   стране које носе ознаку  5/41 - по изменама конкурсне
документације,  20/41 - по изменама конкурсне документације  и 27/41 - по изменама конкурсне
документације, из тог разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом
изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом изменом објављене стране 5/41 - по
изменама конкурсне документације,  20/41 - по изменама конкурсне документације  и 27/41 - по
изменама конкурсне документације, преузму са Портала јавних набавки или интернет странице
наручиоца и изврше замену првобитно објављених страна конкурсне документације – редни број
стране конкурсне документације 5/41, 20/41 и 27/41.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач поступи у
складу са наведеним изменама. 

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
 

   Измена Конкурсне документација за јавну набавку велике вредности – ЈНОП-Д-1/2015 (1.1. 8)



 

  5/41– по изменама конкурсне документације

II Miosotis alpestris

1. Miosotis alpestris rose - розе ком 2.500

2.Miosotis alpestris blue - плава ком 2.000

укупно II 4.500

III Bellis perenis Habanera

1.Bellis perenis Habanerared - црвена боја, пун цвет
ком 3.000

укупно III 3.000

СВЕГА
КОМ.

34.000

2) квалитет, контрола квалитета и рекламација
Расад цвећа мора бити произведен од хибридног семена у узрасту потребном за пикирање у
саксије пречника  80мм. Биљке морају бити фитопатолошки и ентомолошки здраве, са добро
развијеним кореном и надземним делом. Уз испоруку обавезно је доставити атест семена од
кога је произведена расада.

Понуђач  мора  се  обавезати  да  испуни  све  напред  наведене  услове  као  и
потребне количине, боје и захтеване врсте цвећа дате захтевом за понуду.

Квантитативни и квалитативни пријем добара вршиће се приликом испоруке истих, о чему ће
бити састављен Записник који ће оверавати овлашћени представници уговорних страна.
Рок за упућивање рекламације је 3 (дана) од дана пријема добара.

Наручилац  има  право  на  повраћај  или  замену  преузетих  добара  у  случају  рекламације
квалитета и квантитета у року од 3 дана од дана упућивања Обавештења о рекламацији.

3) рок испоруке 
Добра се испоручују  од 15. - 20. 08.2015. године

4) место испоруке
Испорука добара франко – купац на адреси ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, Симе Сараге бр.
71, 32000 Чачак.

IV  ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове.

 Измена Конкурсне документација за јавну набавку – ЈНОП-Д-16/2015 (1.1. 9)



 

 20/41– по изменама конкурсне документације

дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

6.15 Oбавештење о начину на који  се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда,  а може да врши и контролу  (увид)  код понуђача односно
његовог подизвођача. Наручилац може од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога
да захтева да потврди обавезе прихваћене у понуди. Наручилац не може да захтева, дозволи или
понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора,
односно  промену  којом  би  се  понуда  која  je  неодговарајућа  или  неприхватљива  учинила
одговарајућом,  односно прихватљивом,  осим ако другачије не произилази из природе поступка
јавне набавке. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном  поступку  отварања  понуда.  У  случају
разлике  између  јединичне  и  укупне  цене,  меродавна  је  јединична  цена.  Ако  се  понуђач  не
сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  Наручилац  ће  његову  понуду  одбити  као
неприхватљиву.

6.16 Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет
јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу,  а
његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене:
Наручилац  ће  понуду  понуђача  који  је  на  списку  негативних  референци  одбити  као
неприхватљиву  ако  је  предмет  јавне  набавке  истоврсан  предмету  за  који  је  понуђач  добио
негативну референцу.  Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач
добио  негативну  референцу,  Наручилац  захтева  додатно  обезбеђење  испуњења  уговорних
обавеза.  Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза –
бланко соло меница, регистрована у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем у
вредности од 15% од понуђене цене без пдв, са роком важности који је дужи од истека рока за
коначно извршење посла.  Додатно обезбеђење се  предаје  Наручиоцу у  моменту  закључења
уговора.

6.17  Eлементе  уговора  о  којима  ће  се  преговарати  и  начин  преговарања,  у  случају
спровођења преговарачког поступка:        /.

6.18  Врсту критеријума за доделу уговора,  све елементе критеријума на основу којих се
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за
доделу пондера за сваки елеменат критеријума која  ће омогућити накнадну објективну
проверу оцењивања понуда: 

најнижа понуђена цена.

6.19  Елементе  критеријума  на  основу  којих  ће  наручилац  извршити  доделу  уговора  у
ситуацији  када  постоје  две  или  више  понуда  са  једнаким  бројем  пондера  или  истом
понуђеном ценом:
У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену,  наручилац ће изабрати понуду
понуђача  са  понуђеним  дужим  роком  плаћања.  А  у  случају  да  понуде  имају  исту  најмању
понуђену цену и  исти рок  плаћања,  наручилац ће уговор доделити оном понуђачу који буде
доставио дужи рок важења понуде.

6.20  Обaвeштeњe  дa  нaкнaду  зa  кoришћeњe  пaтeнaтa,  кao  и  oдгoвoрнoст  зa  пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права

 Измена Конкурсне документација за јавну набавку – ЈНОП-Д-16/2015 (1.1. 9)



 

 27/41– по изменама конкурсне документације

II Miosotis alpestris

1. Miosotis alpestris 
rose -розе

ком 2.500

2.Miosotis alpestris 
blue - плава

ком 2.000

укупно II 4.500

III Bellis perenis 
Habanera

1.Bellis perenis 
Habanera red - црвена 
боја, пун цвет

ком 3.000

укупно III 3.000

СВЕГА КОМ. 34.000

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом

Напомена: Табеларни део понуде – према техничкој спецификацији (саставн део Конкурсне документације).

                                                                                                                                         ПОНУЂАЧ 
                                                                                                                М.П.  _________________________
                                                                                                                                     (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац Табеларни део понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени

 Измена Конкурсне документација за јавну набавку – ЈНОП-Д-16/2015 (1.1. 9)


