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

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12, 14/15 и
68/15), ЈКП “Градска гробља” Крагујевац упућује позив за подношење понуда за јавну
набавку мале вредности – набавка добара –резервни делови за тримере и косачице
бр.02/ЈН/18.
1.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈКП „Градска гробља“, Крагујевац,
мат.бр. 07343949, ПИБ 101508729,
шифра делатности 09603
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавна предузеће- локална самоуправа

2.

АДРЕСА: Кикиндска број 3, Крагујевац;

3.

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.gradskagroblja.co.rs

4.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности

5.

ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра

6.

ОПИС ПРЕДМЕТА: резервни делови за тримере и косачице (ОРН: 16800000)

7.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: ''најнижа понуђена цена''

8.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ
АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs)
Интернет страница наручиоца (www.gradskagroblja.co.rs)
Лично на адреси Наручиоца ЈКП "Градска гробља" Крагујевац, Кикиндска
бр.3, у канцеларији службеника за јавне набавке сваког радног дана од 7:30 до
15:30 часова

9. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду у запечаћеној коверти, са назнаком
«Понуда за јавну набавку добара- резервни делови за тримере и косачице
број 02/ЈН/18 – НЕ ОТВАРАТИ» са ознаком и бројем телефона понуђача на
полеђини, доставити тако да буде уручена најкасније
16.04.2018. године до 10.30 часова на адресу :
ЈКП“ Градска гробља“ , Кикиндска бр. 3, П. Фах 135
34 000 КРАГУЈЕВАЦ
10. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда ће се обавити
16.04.2018. године у 11,00 часова у просторијама управне зграде
ЈКП „Градска гробља“ Кикиндска бр.3, Крагујевац.
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11. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће
Комисији за јавну набавку писано овлашћење (пуномоћје) за учешће у
поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора,
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу УЈН (portal.ujn.gov.rs) и на
интернет страници наручиоца (www.gradskagroblja.co.rs)
13. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА : Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци
достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права
14. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: Невена Живановић, службеник за јавне набавке
телефон и факс 034/370-022 и 034/370-617

