Наручилац : Дом ученика средње железничке школе-Београд, ул. Здравка Челара бр.14
КД у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда број ДУСЖШ-ПП-02/16:Намирнице за исхрану ученика –Mлеко и млечни производи

ДОСТАВА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У прилогу дописа достављамо Вам конкурсну документацију за јавну набавку број ДУСЖШ-ПП-02/16.
Набавка добара –намирнице за исхрану ученика- партију III – Млеко и млечни производи - у
преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда.

Молимо Вас да понуду доставите најкасније до 09.05.2016. године до 10:00 часова.
Отварање ће се обавити истог дана у 10:00 часова.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА
– Млеко и млечни производи Редни број набавке: ДУСЖШ-ПП-02/16

Наручилац : Дом ученика средњe железничке школе-Београд, ул. Здравка Челара бр.14
Јавна набавка добара број ДУСЖШ-ПП-02/16

Крајњи рок за достављање 09.05.2016. године до 10:00 часова
понуда
Јавно отварање понуда
09.05.2016. године у 10:00 часова

април 2016. године
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На основу члана 35 став 1. тачка 1 и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 29/2013),
Одлуке о покретању преговарачког поступка јавне набавке 666 од 28.04.2016. године и Решења о
образовању Комисије која спроводи
преговарачки поступак јавне
набавке
667
oд
28.04.2016.припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда
за јавну набавку добара – ДУСЖШ-ПП-02/16-намирнице за исхрану ученика
– Млеко и млечни производи -

Прилог
бр.

Назив поглавља

Страна

1.
2.

Насловна страна
Садржај са упутством

2
3

3.

I Општи подаци о предмету јавне набавке

4

4.

II Подаци о предмету јавне набавке

6

5.

III Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

7

6.

IV Образац понуде

8

Конкурсна документација има 1/10 стране.

Имајући у виду да се предметни преговарачки поступак спроводи након спроведеног отвореног
поступка, овде је дата скраћена конкурсна документација за предметни поступак јавне набавке
(остали елементи као у конкурсној документацији у отовореном поступку јавне набавке)
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Општи подаци о јавној набавци
Назив Наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ-Београд
Адреса Наручиоца: ул.Здравка Челара бр.14, Београд
Интернет страница Наручиоца: www.domucenika.com
Врста Наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава при Министарству просвете,науке и
технолошког развоја
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се споводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: ако у
отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све
неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за
учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног
споразума не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све
понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или
конкурентном дијалогу 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, рестриктивном или квалификационом поступку, односно
конкурентном дијалогу;
Наручилац је предмет јавне набавке покренуо кроз отворени поступак бр. ДУСЖШ-ЈНД-02/16, који је
објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 11.03.2016.године.
Јавно отварање понуда одржано је дана 11.04.2016. године и на истом је Комисија за јавне набавке
Наручиоца у поменутом поступку јавне набавке констатовала да је благовремено, односно до дана
11.04.2016. године до 09:30 часова пристигле две понуде.
Комисија за јавну набавку кроз Извештај о стручној оцени понуда бр.587 од 20.04.2016. године
констатовала је да је прва пристигла понуда понуђача „PALANKA PROMET“d.o.o оцењена као
неприхватљива и иста је одбијена у складу са одредбама чл.106 став 1 тачка 2 ЗЈН.
Комисија за јавну набавку кроз Извештај о стручној оцени понуда бр.587 од 20.04.2016. године
констатовала је да је друга пристигла понуда понуђача „ МЛЕКО ПРОМЕТ“ д.о.о. прихватљива и
одговарајућа и донела је Одлку о додели уговора наведеном понуђачу бр.593 од 20.04.2016. године.
У законском року након доношења Одлуке о додели уговора, понуђач „PALANKA PROMET“d.o.o, на
основу чл.110 извршио је Увид у документацију понуђача „ МЛЕКО ПРОМЕТ“ д.о.о и установио
недостатке у истој. Дана 27.04.2016. године Наручилац је примио Захтев за заштиту права
заинтересованог лица „PALANKA PROMET“d.o.o., и утврдио да наводи подносиоца захтева имају
законског основа и да се Захтев мора уважити као основан.
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Позив за учествовање у овом преговарачком поступку биће упућен следећим понуђачима:
- „PALANKA PROMET“d.o.o.из Смедеревске Паланке, ул.Змај Јовина бр.14
- „МЛЕКО ПРОМЕТ“д.о.о. из Београда, ул. Атанасије Пуље бр.40
Да би се приступило поступку преговарања, Понуђач мора да отклони недостатке из првобитно поднете
понуде.
Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних недостатака из претходне
понуде,сходно достављеној образложеној Одлуци о обустави претходног поступка број 663 од
28.04.2016. године у којој су наведени разлози за одбијање приспелих понуда, и то:

Понуда
број

Назив, адреса и место
седишта понуђача

Разлози за одбијање понуде

Понуда понуђача „PALANKA
PROMET“d.o.о. је неприхватљива
због:

-

535/1

538

„PALANKA
PROMET“d.o.o.
из
Смедеревске
Паланке,
ул.Змај Јовина
бр.14

Није доставио тражену декларацију
или анализу артикла у Обрасцу XII (стр
54/73) под тачком 4-маргарин од 20гр,
већ
је
достављен
извештај
о
испитивању за стони маргарин од 500гр
коме је рок трајања истекао 04.01.2016.
Није доставио тражену декларацију
или аналазу артикла у Обрасцу XII (стр
54/73)
под тачком 5-сир кришка
(45%мм)
Није доставио тражену декларацију
или
аналазу
за
артикал-ситан
сир(25%мм),већ
је
доставио
декларацију из које се не може утврдити
недвосмислено наведени%мм
Није доставио тражену декларацију
или аналазу за артикал у Обрасцу XII
(стр 54/73)
под тачком 8-јогурт
чаша(3,2%мм)-0,200л,већ је доставио
декларацију за јогурт 1л
Није доставио тражену декларацију
или аналазу за артикал у Обрасцу XII
(стр 54/73)
под тачком 8-јогурт
чаша(1%мм)-0,180л

Понуда понуђача „МЛЕКО
„МЛЕКО
ПРОМЕТ“д.о.о. је неприхватљива
ПРОМЕТ“д.о.о. због:
из
Београда,
- Није доставио тражену
ул. Атанасије
декларацију или анализу
Пуље бр.40
артикла у Обрасцу XII (стр
54/73) под тачком 6 тврди
сиреви качкаваљ 1/1“ већ је
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доставио декларацију за
„полутврди сир од пареног теста“
нето тежине 0.628 кг уместо 1
кг).
-

непостојање доказа о
испуњености услова из чл.75.
став 1. тачка 5., а који се односи
на недостатак Решења
Министарства пољопривреде и
заштите животне средине –
Управе за ветерину о
испуњености ветеринарскосанитарних услова за објекат из
делатности коју понуђач
обавља.

Наручилац ће позив за подношење понуде проследити напред наведеним понуђачима, из разлога што
је су исти понуђачи код Наручиоца, у претходно спроведеном поступку, доставили неприхватљиве
понуде.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке: набавка добара – Намирнице за исхрану ученика - – Млеко и млечни
производи 4. Ознака и назив из општег речника набавки – Млеко – 15511000 и Млечни производи 15500000
5. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке: набавка добара – Намирнице за исхрану ученика -- Млеко и млечни
производи Назив и ознака из општег речника набавке: Млеко – 15511000 и Млечни производи 15500000
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама
3. Контакт
Е-mail адреса наручиоца: jnabavke@domucenika.com
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III ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања чине документа која представљају исправку битних недостатака из
претходне понуде,сходно достављеној образложеној Одлуци о обустави претходног поступка број 663
од 28.04.2016. године у којој су наведени разлози за одбијање приспелих понуда.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуде. Преговарање ће се
вршити у два корака, када ће понуђачи који учествује у поступку преговарања допунити своје понуде и
учинити их прихватљивим.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати Комисији
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање,
оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
У поступак преговарања укључују се Понуђачи чије понуде су благовремене и за које се након
отварања понуда утврди да немају битне недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су отклонили
недостатке својих понуда из претходног поступка.
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3) ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Понуда бр. ________________ од _________ 2016. године за набавку добара – Намирнице за исхрану
ученика, ДУСЖШ-ПП-02/16-намирнице за исхрану ученика-- Млеко и млечни производи 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИB ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА
(е-mail):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА
БАНКЕ:

ПОНУЂАЧА

И

НАЗИB

ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИBАЊЕ
УГОBОРА:
Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача.
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2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
1)

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:

2)

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

___
__
Датум
__
_
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем,
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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Наручилац : Дом ученика средње железничке школе-Београд, ул. Здравка Челара бр.14
КД у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда број ДУСЖШ-ПП-02/16:Намирнице за исхрану ученика –Mлеко и млечни производи

3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

2)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

3)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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