
 

 

 

БРОЈ:       2020/4 

ДАТУМ:  30.09.2014.год. 

На  основу  члана  35. став 1. тачка

бр. 124/12 ), те претходно спроведеног

III/14, Одлуке о обустави поступка

покретању    преговарачког поступка

од  11.09.2014. године, наручилац

упућује  

следећим понуђачима: 

1. „PIONIR PETROL“ 

2. „НИС“ а.д. Нови Сад

 

који су учествовали у отвореном

који су доставили неприхватљиве

прихватљивим, у преговарачком

понуда бр. IV/14. 

 

Наведени понуђачи су у обавези

отклонити све недостатке њихових

отвореном поступку јавне набавке

понуде неприхватљивим, 

ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА

 

Услови за учешће у поступку

критеријуми за доделу уговора

спроведеном отвореном поступку

 

Документа које је понуђач доставио

по основу којих комисија Наручиоца

понуђач не мора поново да доставља

преговарачком поступку са објављивањем

и неки документ, који је већ

имао недостатака због којих је

основ за оцену понуде као

преговарачком поступку. 

 

У сваком случају, понуђач

ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНА

И ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ

                    Јавно комунално предузеће „Чистоћа
                      Стара Пазова, Змај Јовина б.б. 

                      Регистар Привредних субјеката  БД 53835/2005

                      Матични број: 08591148; шифра делатности

                      ПИБ: 100537204 

                      Ерсте банка ад. Нови Сад, текући рн. бр

 

 

став 1. тачка 1) Закона  о  јавним  набавкама („Службени

спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара

поступка јавне набавке бр. 950/8  од 11.08.2014. год

поступка са објављивањем позива за подношење

наручилац Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј

П О З И В 

PIONIR PETROL“  д.о.о. Стара Пазова, Ћирила и Методија

Нови Сад, Народног фронта 12 

отвореном поступку јавне набавке добара – горива

неприхватљиве понуде, да допуне своје понуде тако

преговарачком поступку са објављивањем позива

у обавези да своје понуде учине прихватљивим

недостатке њихових понуда достављених у претходно

јавне набавке, због којих је комисија Наручиоца

вим, а што је наведено у ОДЛУЦИ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 958/8 ОД 11.08.2014. 

поступку, техничка спецификација предмета

доделу уговора, који су били првобитно одређени

поступку, се не мењају.  

понуђач доставио у претходно спроведеном отвореном

комисија Наручиоца није оценила његову понуду неприхватљивом

поново да доставља у преговарачком поступку. Уколико

поступку са објављивањем позива за подношење понуда

је већ доставио у претходном отвореном поступку

којих је његова понуда оцењена неприхватљивом

понуде као неприхватљиве од стране комисије

понуђач је ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ НОВИ

СТРУКТУРЕ ЦЕНА, ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ

1 

Чистоћа“ ј.п. 

БД 53835/2005 

делатности 38.11 

рн. бр 340-3890-94 

Службени   гласник  РС„  

набавке добара – горива бр. 

 11.08.2014. год., и  Oдлуке  о  

подношење понуда  бр.  2020 

Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, 

Методија 2 

горива бр. III/14 и 

понуде тако да их учине 

позива за подношење 

прихватљивим тако што ће 

претходно спроведеном 

Наручиоца оценила њихове 

 О ОБУСТАВИ 

11.08.2014. ГОДИНЕ. 

предмета набавке и 

одређени у претходно 

отвореном поступку, а 

понуду неприхватљивом, 

Уколико понуђач у 

понуда, ипак достави 

поступку, а који није 

неприхватљивом,  то неће бити 

комисије Наручиоца у 

НОВИ ОБРАЗАЦ 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА, 



2 

 

КАО И ДА ДОСТАВИ НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА, попуњен, печатиран и 

потписан, те да наведене обрасце и модел уговора приложи у оквиру допуне своје 

понуде. 

 

Сви ови обрасци су саставни део конкурсне документације, сачињене у преговарачком 

поступку ЈН бр. IV/14, која се  може  преузети  електронским  путем  са  Портала  јавних  

набавки,  као  и  на  интернет  страници  наручиоца   www.cistocasp.rs 

 
Конкурсна  документација  може  се  преузети  и  у  пословним  просторијама  наручиоца  на  

адреси: Николе Момчиловића  бб; 22300  Стара  Пазова,   Техничка база предузећа,  сваког  

радног дана  од 07,00 до 15,00 часова. 

Понуде тј. допуне понуде се  могу  поднети  непосредно, у пословним просторијама наручиоца  

-  на деловодник   у  Дирекцији  на  адреси: Змај  Јовина  бб;  22300  Стара  Пазова,  или  путем 

поште. 

Понуда (допуна понуде) се подноси  у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у 

затвореној коверти са назнаком „Понуда  за јавну набавку добра – ЈН бр. IV/14, Набавка 

горива – НЕ ОТВАРАТИ, личном доставом у просторије Дирекције „Чистоћа“ ј.п. Стара 

Пазова, Змај Јовина бб или поштом на наведену адресу Наручиоца. На полеђини коверте 

навести пун назив и адресу понуђача, као и контакт особу и телефон. 

Рок за подношење  понуда  је  06.10. 2014. године,  до  11,00  часова. 

Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити  06.10. 2014.  године  у  12,00  часова,  

у  просторијама  Техничке базе  наручиоца   на  адреси: Николе Момчиловића  бб; 22300  Стара  

Пазова. 

Представник  понуђача,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда  и преговарања дужан  је  

поднети  Комисији  за  јавну  набавку  писано  овлашћење  за  учешће  у  поступку  јавног  

отварања  понуда  и преговарање заведено  код  подносиоца  понуде. 

Елемент уговора о коме ће се преговарати је цена. Понуђена цена у преговарачком поступку не 

може бити већа од понуђене цене у претходно спроведеном отвореном поступку, нити од 

упоредиве тржишне цене. 

Преговарање ће се обавити у два круга. У првом кругу преговарања, комисија Наручиоца ће, 

током поступка јавног отварања понуда, констатовати цене из Обрасца понуде које су 

понудили понуђачи и унети их у Записник о отварању понуда и преговарању као „Прву 

понуђену цену“. У другом кругу преговарања, комисија Наручиоца ће утврдити да ли су 

понуђачи спремни да понуде ниже цене од првих понуђених цена. У случају да јесу, такве цене 

ће унети у Записник о отварању понуда и преговарању као „Коначну понуђену цену“, а у 

супротном ће констатовати да су понуђачи остали при првој понуђеној цени.  

Физичко присуство представника понуђача у поступку отварања понуда и преговарања није 

обавезно. У случају да представник понуђача није физички присутан, цена из Обрасца понуде 

ће се сматрати и „Коначном понуђеном ценом“. 

Одлука  о  додели  уговора биће  донета  у  року  од  10  дана од  дана отварања  понуда. 

Све информације везане за јавну набавку могу се добити писменим путем слањем захтева на e-

mail адресу javnenabavke@cistocasp.rs  или на факс: 022/310-895 за Комисију за јавну набавку 

бр. IV/14. 

                                                                                                    Председник комисије 

                                                                   м.п.                              Ален Мартиновић 


