ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

http://www.minrzs.gov.rs/cir/

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
набавка амбалажних картонских кутија, резервисана набавка
Ознака из општег речника набавке:
ОРН 44617100 амбалажнa картонскa кутија

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/15), предвиђа да наручилац
може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном поступку добије све
неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и
критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су
учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за
подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном поступку.
Наручилац је дана 09.03.2017. на својој интернет страници и на Порталу Управе за јавне набавке објавио Позив за подношење
понуда и Конкурсну документацију за предметну јавну набавку. На основу Извештаја о стручној оцени бр. 404-02-37/9/2017-22 од
12.04.2017. године Комисија за јавну набавку формирана решењем број 404-02-37/2/2017-22 од 09.03.2017. године утврдила је да
су све понуде непрхватљиве и предложила Наручиоцу да обустави отворени поступак и покрене преговарачки поступак са
објављивањем позива на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12,
14/2015 и 68/15), јер је у Извештају о стручној оцени констатовано да су свe три пристигле понуде неприхватљиве из следећих
разлога:
1.Понуђач: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом “Школска књига НС“ Д.о.о. Нови
Сад уз понуду није доставио узорке како је тражено конкурсном документацијом, нити је за лепенку доставио извештај о
лабораторијским анализама надлежне акредитоване установе (лабораторије) да се може користити за израду кутија за паковање
животних намирница са свим одговарајућим лабораторијским анализама.
2.Понуђач: „Дес“ д.о.о. Богдана Гарабантина бр.3 21000 Нови Сад Нови Сад који је понуду поднео са подизвођачем није доставио
доказ да испуњава додатни услов из члана 76. Закона у погледу финансијског капацитета да није био у блокади у последњих
годину дана, односно потврду о броју дана неликвидности коју издаје НБС, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа
и налога принудне наплате у Крагујевцу, на основу чл. 54. Ст. 1. Тач. 4. Закона о платном промету („Сл. Лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03)
3.Понуђач: Заједничка понуда:„Sogline“ д.о.о., Браће Јерковић, 11000 Београд и „Мehanoprint“ д.о.о., Грдовички пут бб, 31210
Пожега уз понуду није доставио два узорка различитих димензија како је тражено конкурсном документацијом већ је достављен
један узорак и није доставио доказе о испуњености услова, из члана 75. ЗЈН, односно писмене доказе у фотокопијама да испуњава
услове из члана 8. ЗЈН, т.ј да је установа, организација, удружење или привредни субјект за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30 % запослених.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
“Школска књига НС“ Д.о.о. Нови Сад ПИБ:109085803 Матични број: 21124419
skolskaknjigans01@gmail.com
2.Дес“ Д.о.о. Богдана Гарабантина бр.3 21000 Нови Сад ПИБ:101642135. Матични
број:08066205
desreklamns@gmail.com
3.Sogline“ д.о.о., Браће Јерковић, 11000 Београд ПИБ:100029143. Матични број:17309757
office@sogline.rs
Остале информације:

