На основу члaна 60. став 1. тачка 1,. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД
21000 Нови Сад, Футошки пут 13
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
шифра: ППИЗП-Р-1/2016-ЗОО
Наручилац: Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад
Адреса: Футошки пут 13, Нови Сад
Интернет страница наручиоца: www.zoohigijenans.com
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивањa позива за подношење понуда
Предмет набавке: додатни радови на изградњи Прихватилишта – други део I фазе, у свему према
спецификацији садржаној у Конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке:
грађевински радови - 45000000.
Предметна набавка није обликована по партијама.
Разлог и законски основ за примену преговарачког поступка:
Наручилац спроводи преговарачки поступак без објављивањa позива за подношење понуда, у складу
са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкамаи и на осонову позитивног мишљења Управе
за јавне набавке бр. 404-02-1683/16 од 12.07.2016. године
У преговарачки поступак се позивају само и сви понуђачи који су учествовали у отвореном поступку
јавне набавке за предметну набавку.
Понуду може поднети понуђач са којим је 26. новембра 2015. године закључен првобитни уговор о
јавној набавци радова број 03-4901-8/2015, у отвореном поступку јавне набавке радова – Радови на
изградњи Прихватилишта – други део I фазе (шифра: ОПИЗП-Р-10/2015-ЗОО).
Приликом спровођења основне набавке није било могуће утврдити састав земљишта на којем се изводи основни
уговор те се приликом приступања извођењу радова по основном уговору наишло на непредвиђену околност
„сахрањеног“ комуналног отпада у виду шута, грађевинског отпада, делова срушеног моста из 1999.године, и сл.
који јсу дужи временски период одлагани на парцели на којој су, по основном уговору, започети радови, те је исти
„сахрањивањем“ сакривен и прекривен травом чиме је привидно створена изнивелисана висинска кота тј
привидно је створен висински изједначен терен. Приликом састављања конкурсне документације за основни
уговор, овај податак није био познат нити је могао бити познат унапред, те се као непредвиђена околност јавила
висинска разлика у односу на постојеће објекте од око 170цм дубоке рупе која обухвата више од ½ парцеле чиме
је директно угрожена функципоналност самог објекта као и функционисање самог предузећа због немогућности
обављања основне делатности због накуљања атмосферских вода у насталој рупи, а све због немогућности
предвиђања унапред овакве појаве д које се дошло када је започета реализација основног уговора
Понуђач се позива да достави своју понуду за извођење додатних(непредвиђених) радова.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се доставља понуђачу у прилогу овог позива и објављује на Порталу
јавних набавки.
Начин и рок за подношење понуда: Понуде, са припадајућом документацијом се достављају,
поштом или непосредно на адресу Наручиоца: Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и
ветерина Нови Сад" Нови Сад, Спортски пословни центар Војводина, улица Сутјеска бр. 2, II
спрат, Нови Сад. Коверат мора имати ознаку: "Понуда за јавну набавку радова – додатни радови на
изградњи Прихватилишта – други део I фазе, (шифра: ППИЗП-Р-1/2016-ЗОО) - НЕ ОТВАРАТИ", а на
полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 24. август 2016. године до 1000 часова.
Место, време и начин отварања понуда: У просторијама наручиоца, у Новом Саду, Спортски
пословни центар Војводина, улица Сутјеска бр. 2, II спрат, Нови Сад, 24. август 2016. године са
15
почетком у 10 часова.
Учешће у поступку: Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати
отварању понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење
(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

Представник понуђача, пре почетка поступка преговарања, мора предати комисији посебно писано
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Предметно овлашћење може бити дато истовремено и на истом документу са овлашћењем за
учешће у поступку отварања понуда, али у истом мора бити наглашено да представник понуђача има
и овлашћење за преговарање
Рок за доношење одлуке: Одлука ће бити донета у року од десет дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Ивана Цуцић, e-mail: javnenabavke.zoohigijena@gmail.com

