ЈКП. "ГРАДСКА ГРОБЉА"
Адреса: Кикиндска 3, 34000 Крагујевац
тел: 305-985; 370-022, факс: 370-617, e-mail: gradskagroblja@gmail.com

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12), ЈКП
“Градска гробља” Крагујевац упућује позив за подношење понуда за јавну набавку у
отвореном поступку по партијама – набавка добара грађевински материјал
бр.04/ЈН/14.
1. Набавка се води под редним бројем 04/ЈН/14.
2. Подаци о Наручиоцу: ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац, Кикиндска бр.3,
мат.бр.07343949, ПИБ 101508729, шифра делатности 09603.
3. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности добара.
4. Предмет јавне набавке бр.04/ЈН/14 је набавка добара – грађевински материјал и
то:
- партија бр.1 – гвожђе ОРН шифра 14711000, цемент ОРН 44111200,
арматурна мрежа ОРН 44163000
- партија бр.2 – песак и шљунак ОРН 14210000
- партија бр.3 – ризла ОРН 14212000.
5. Набавка је предвиђена Планом набавке наручиоца, а средства финансијским
планом, за 2014. годину.
6. Право учешћа имају правна лица и предузетници која испуњавају услове ускладу
са чланом 75. и 76. ЗЈН и која пруже доказе о испуњености услова из члана 77.
Закона о јавним набавкама.
7. Крајњи рок за примање понуде је 30-ог дана рачунајући од дана објављивања
позива на Порталу Управе за јавне набавке до 11.00 часова, а благовременим ће
се сматрати све понуде које у наведеном року стигну на адресу наручиоца: ЈКП
"Градска гробља" Крагујевац, Кикиндска бр.3 Крагујевац, П.Фах 135.
8. Неблаговремене понуде неће бити разматране и биће неотворене враћене
понуђачима.
9. Увид и преузимање конкурсне документације се може вршити од 8:00 до 14:00
часова сваког радног дана до предвиђеног рока из тачке 7. Позива наручиоца и
на Порталу Управе за јавне набавке.
10. Адреса на којој се може извршити преузимање и увид у конкурсну документацију
је: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац, Кикиндска бр.3 Крагујевац, П.Фах 135, у
канцеларији председника комисије за јавне набавке и на порталу јавних набавки.
11. Јавно отварање понуда обавиће се 30-ог дана рачунајући од дана објављивања
позива на Порталу Управе за јавне набавке, односно 11.06.2014.године у 11.05
часова на наведеној адреси Наручиоца.
12. Представници понуђача који желе да учествују у поступку отварања понуда
дужни су да поднесу пуномоћје.
13. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда доставити
понуђачима записник о отварању понуда.
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14. Наручилац ће у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда донети одлуку о
додели уговора.
15. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. У случају да два или
више понуђача понуде исту цену наручилац ће о избору најповољније понуде
одлучити на основу понуђеног рока плаћања тако што ће изабрати понуду са
дужим роком плаћања. Уколико два или више понуђача имају исти износ
понуђене цене и исти рок плаћања, Нарачилац ће изабрати понуду понуђача који
понуди дужи гарантни рок. Уколико два или више понуђача имају исти износ
понуђене цене, исти рок плаћања и исти гарантни рок, наручилац ће о избору
најповољније понуде одлучити на основу понуђеног рока испоруке тако што ће
изабрати понуду са краћим роком испоруке. Уколико два или више понуђача
имају исти износ понуђене цене, исти рок плаћања, исти гарантни рок и исти рок
испоруке, наручилац ће изабрати понуду која је у наведеном року прва стигла на
адресу наручиоца и која је као таква код Наручиоца прва заведена.
16. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана доношења Одлуке о додели
уговора, Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима.
17. Особа за контакт је Маслак Урош, телефон и факс 034/370-022 и 034/370-617,
email:gradskagroblja@gmail.com.

