
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: РАЗЛОГ И ОКОЛНОСТИ ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА:Општина Нови Бечеј - Наручилац спровео је отворени поступак јавне набавке радова, IV 04-404-13/2020 - Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару.Благовремено, тј. до дана 03.04.2020. године до 10:00  часова, код Наручиоца запримљена је једна заједничка понуда од стране Групе понуђача: Група понуђача: „Дијагонала-НБ“ Иве Лоле Рибара бр.6, Нови Бечеј, „Монт“ доо Милетићева бр.32, Зрењанин и „Мах градња“ Вука Караџића бр.7, Нови БечејДана 06.04.2020. године, Комисије за спровођење предметног поступка јавне набавке, извршила је стручну оцену заједничке Понуде наведене Групе понуђача о чему је сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број IV 04-404-13/2020, у ком је констатовала да поднета Понуда Групе понуђача садржи недостатак у делу који се односи на достављена средства финансијског обезбеђења тј. да понуђач није доставио следећа средства финансијског обезбеђења:-	Банкарска гаранција  за озбиљност понуде, -	Обавезујуће писмо Банке о намерама - да ће издати банкарску гаранцију за повраћај аванса,-	Обавезујуће писмо Банке о намерама - да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, -	Обавезујуће писмо Банке о намерама - да ће издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, У наведеном Извештају, Комисија је констатовала да наведена Понуда, осим горенаведеног не садржи друге битне недостатке из члана 106. ЗЈН, да је благовремена, одговарајућа, не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је самим тим у осталом делу Понуда прихватљива.Након спроведене стручне оцене Понуде, Комисија је предложила овлашћеном лицу Наручиоца да сагласно члану 109. ЗЈН, донесе одлуку којом ће Заједничку понуду горенаведених понуђача одбити као неприхватљиву. Овлашћено лице Наручиоца прихватио је предлог Комисије и сагласно члану 109. ставу 1. ЗЈН, донео Одлуку о обустави поступка јавне набавке радова - Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару, број IV 04-404-13/2020, Одлука бр. IV 04-404-13/2020 од 28.02.2020. године.Имајући у виду све наведено, Наручилац је, сагласно члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН, покренуо нови поступак јавне набавке IV 04-404-14/2020, дана, 07.04.2020. године, доношењем Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда, бр. IV 04-404-14/2020Наручилац је сагласно члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН и члану 5. став 2.,  Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, одлучио да позове само и све понуђаче који су поднели понуду у обустављеном поступку јавне набавке IV 04-404-13/2020, (у конкретном случају једна наведена Понуда од Групе понуђача), како би исту допунио и учинио је прихватљивом. Првобитно одређени услови за учешће у обустављеном поступку јавне набавке IV 04-404-13/2020, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора, су исти и у овом преговарачком поступку IV 04-404-14/2020, тј. не мењају се. На основу свега наведеног, Комисија за спровођење предметног преговарачког поступка IV 04-404-14/2020, упућује Позив Групи понуђача који су по основу Споразума бр. 32/020 од 25.03.2020. год. поднели заједничку Понуду бр. 09/20 од 01.04.2020. год. у обустављеном поступку јавне набавке радова, IV 04-404-13/2020, и то: Група понуђача: „Дијагонала-НБ“ Иве Лоле Рибара бр.6, Нови Бечеј, „Монт“ доо Милетићева бр.32, Зрењанин и „Мах градња“ Вука Караџића бр.7, Нови Бечејда допуне своју Понуду у делу који се односи на достављање банкарске гаранције и обавезујућим писмима о намерама Банке, тј. да достави следеће: 1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понудеПонуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу до 5% од укупне понуђене цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од рока важења понуде. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).2.  Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за повраћај авансаПонуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама банке, за издавање: безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив, банкарске гаранције за повраћај аванса, у износу од уговореног аванса од 30% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговора, уколико Наручилац понуђачу додели уговор.  3. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за добро извршење посла.Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама банке, за издавање: безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговора, уколико Наручилац понуђачу додели уговор.  4. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року.Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама банке, за издавање: безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, уколико Наручилац понуђачу додели уговор.  Рок важења свих наведених писна о намерама банке мора бити најмање као и рок важења понуде.
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