
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 1315/15-ЈНМВ-У-14-2/2015 (1.2.2)
Датум: 12.5.2015. године
Чачак

На  основу  члана  63.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС,  бр.  124/12)
Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга – сеча стабала,
редни број јавне набавке ЈНМВ-У-14-2/2015 (1.2.2), 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  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  ЈНМВ-У-14-2/2015  (1.2.2),
поднет  је  следећи  Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације ЈНМВ-У-14-2/2015 – Услуга сече стабала:

- на стран 15/28 конкурсне документације као додатни критеријум приликом оцене понуда
наведено је да ће узети у обзир за оцену понуда која је прва предата наручиоцу. Оваквим
дефинисањем услова за оцену понуда дискриминисан је понуђач који има исту најнижу 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.

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке услуга – сеча стабала, редни број
јавне  набавке  ЈНМВ-У-14-2/2015  (1.2.2),  разматрајући  горе  наведен  Захтев  за  додатним
информацијама је одлучила да изврши измену конкурсне документације и то:

Страна под редним бројем 15. предметне конкурсне документације престаје да важи и
замењује се страном 15 - по изменама конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 15 - 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 објављена страна
15 - 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 документације15.

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)



 

   15/28– по изменама конкурсне документације

 цена.
Ако се  понуђач не сагласи са  исправком рачунских грешака,  наручилац ће

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16.  ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница
и  овлашћења  Народне  банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом  и
потписана  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити
достављено  попуњено  и  оверено  менично  овлашћење  –  писмо,  са  назначеним
износом  од  15%  од  укупне  вредности  понуде  без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице  за
добро извршење посла мора да се продужи.

17.  ВРСТА  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА,  ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Најнижа
понуђена цена“. 

18.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као
најповољнија биће изабрана понуда оног  понуђача која  буде доставила дужи рок
важења понуде.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном
и  материјалном  одговорношћу  да  је  поштовао  све  обавезе  које  произилазе  из
важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити
животне  средине,  као  и  да  гарантује  да  је  ималац  права  интелектуалне  својине.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
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