Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне
референтне лабораторије
Број: 404-02-49/5/2018-13
Датум: 08. јун 2018. године
Београд
На основу одредбе члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), наручилац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КОНЗЕРВАНС ЗА
СИРОВО МЛЕКО
1. Назив наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије.
2. Адреса наручиоца: Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд.
3. Интернет страница наручиоца: www.dnrl.minpolj.gov.rs
4. Врста наручиоца: Државни орган.
5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда.
6. Врста предмета: Добра.
7. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке је конзерванс за сирово млеко
за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије.
8. Назив и ознака из Општег речника набавки: 33000000 – Медицинска опрема,
фармацеутски производи и производи за личну негу.
9. Партије: Поступак није обликован по партијама.
10. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 1) Закона предвиђа да наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако у
отвореном поступку није добио ниједну понуду. Како наручилац у отвореном
поступку јавне набавке бр. 1.1.5/18 - Хемикалије, реагенси и потрошни
материјал, за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије,
није добио ниједну понуду за партију бр. 6 - Конзерванс за сирово млеко,

стекли су се услови за спровођење преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда.
Имајући у виду потребу наручиоца за предметним врстама добара, којим се
омогућава несметано обављање послова из делокруга рада установе,
наручилац је покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
11. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда
Позив за подношење понуда биће достављен понуђачима на основу истраживања
тржишта о могућностима испоруке предметних добара.
Позиви ће бити достављени следећим потенцијалним понуђачима:
1.
„SHIMADZU
DOO“,
Булевар
mail: danica.prosic@shimadzu.rs,

Маршала

46/I,

11070

Београд,

e-

2. „Analysis doo“, Гандијева 76а, локал 49, 11070 Београд, Сандра Шуберт, email: sandra.subert@analysis.rs,
3. “KEFO d.o.o.“ , Бачка 1U, 11 080 Земун, e-mail: predrag.antic@kefo.rs.
12. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у
запечаћеној коверти, на адресу: Дирекција за националне референтне
лабораторије, Немањина 22 – 26, 11000 Београд – комисији за јавне набавке, или
лично предајом у Установу, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку
добара – конзерванс за сирово млеко, ЈН бр. 1.1.5-2/18 – НЕ ОТВАРАТИ«. На
полеђини коверте написати назив понуђача, адресу, контакт телефон, мејл и ознаку
предмета јавне набавке.
13. Рок за подношење понуда је до 14.06.2018. године до 10.00 часова.
Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до
наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се
неблаговременим и неће бити разматране.
14. Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана
14.06.2018. године у 12.00 часова, на адреси: Дирекција за националне
референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд.
Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а
само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
15. Елементи уговора о којима ће се преговарати, време и начин преговарања:
Поступак преговарања ће се спровести са свим понуђачима који су поднели
благовремене понуде, и то одмах по окончању јавног отварања понуда. У преговарању
могу учествовати само овлашћени представници понуђача, по достављеном посебном
овлашћењу за преговарање које мора да садржи податке о јавној набавци на коју се
односи, лицу које је овлашћено да врши преговарање у име и за рачун понуђача, као и
податак о томе да ли је овлашћење дато са ограничењем или без ограничења у
погледу номиналног износа попуста у односу на цену из понуде. Овлашћење за

преговарање мора бити оверено печатом и потписано од стране законског заступника
понуђача.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Преговарање ће се вршити у три круга
и то тако што овлашћени представник понуђача може остати при цени из понуде,
односно при понуђеној цени из првог односно другог круга преговарања или понудити
попуст на ту цену. Проценат за који се даје попуст на укупну цену, аналогно важи и
примењује се и на све исказане јединичне цене из понуде.
Уколико понуђач да попуст, понуђени попуст је овлашћени представник понуђача
обавезан да изрази номинално, као и вредност понуде са урачунатим попустом.
У сваком кругу преговарања, комисија за јавну набавку ће понуђачу, односно
овлашћеном представнику понуђача дати „Образац за преговарање“, у који ће
уписати евентуални попуст номинално, као и укупну цену предметних добара без ПДВа и са ПДВ-ом. Комисија за јавну набавку ће сачинити „Образац за преговарање“,
посебно за сваког понуђача, за сваки круг преговарања.
Комисија ће у поступку преговарања, после сваког круга преговарања, јавно
саопштити понуђене износе, након што овлашћени представници оба понуђача
попуне „Образац за преговарање“, а према редоследу подношења понуда.
Обрасци за преговарање, попуњени и потписани од стране овлашћеног представника
понуђача у преговарачком поступку, саставни су део Записника о преговарању.
Комисија за јавну набавку ће понуђене износе, из сва три круга преговарања
записнички констатовати и понуђачима уручити Записник о преговарању.
Укупна цена предметних добара без ПДВ-а и са ПДВ-ом, дата у трећем, последњем
кругу поступка преговарања, представља коначну укупну понуђену цену у предметном
поступку јавне набавке.
По завршеном поступку преговарања, понуђачи који су мењали укупну понуђену цену,
као елемент преговарања, у поступку преговарања, у односу на понуђену цену из
поднете понуде, у обавези су да у року од два дана доставе нови образац понуде и
образац структуре понуђене цене, усаглашен са укупном вредношћу коначне понуђене
цене.
Након спроведеног поступка преговарања, комисија за јавну набавку врши преглед и
стручну оцену понуда и сачињава Извештај о стручној оцени понуда, у складу са
критеријумом за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. Уколико више понуда, по
окончаном поступку преговарања имају исту понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који буде извучен путем жреба, на начин описан у
тачки 18.
Уколико понуђач не присуствује преговарачком поступку, а благовремено достави
понуду, понуђена цена из понуде сматраће се коначном.
16. Рок за доношење одлуке: 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.
17. Лице за контакт:


Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке



Mejl: office@kgbnabavke.rs
Факс: 011/3470-519

