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Број 436

Датум 14.03.2018.

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
број 124/12, бр.14/15 и бр.68/15)

ЈКП „Зеленило Аранђеловац“
Венац Слободе бр.10, 34300 Аранђеловац

објављује
Позив

за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге одржавања и поправка опреме
за саобраћај, ЈН 03/18

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
ЈКП "Зеленило Аранђеловац", ул. Венац Слободе бр.10, Аранђеловац,  www.jkpzelenilo.rs,
позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку услуге одржавања
и поправка опреме за саобраћај.
2. Врста наручиоца: Јавно предузеће.
3. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи  у поступку јавне
набавке мале вредности.
4. Врста предмета: услуга
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Предмет  јавне  набавке  (ЈН 03/18)  је  набавка  услуге  одржавања  и  поправка  опреме  за
саобраћај.
Ознака из општег речника набавке: 
Партија бр.1:
50114100 – Услуге поправке теретних возила
Партија бр.2:
50114100 – Услуге поправке теретних возила
Партија бр.3:
50114100 – Услуге поправке теретних возила
50112100 – Услуге поправке аутомобила
Партија бр.4:
50114100 – Услуге поправке теретних возила
Партија бр.5:
50114100 – Услуге поправке теретних возила
Партија бр.6:
50114100 – Услуге поправке теретних возила
Партија бр.7:
50114100 – Услуге поправке теретних возила
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Партија бр.8:
50114100 – Услуге поправке теретних возила
Партија бр.9:
50114100 – Услуге поправке теретних возила
Партија бр.10:
50112100 – Услуге поправке аутомобила
6. Број партија: Предметна јавна набaвка је обликована у десет партија.
7. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене
чланом 75. ЗЈН, с тим што уз понуду достављају и доказе о испуњености услова из тог
члана, у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном документацијом.
8. Понуде са варијантама нису дозвољене.
9.  Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом за јавну набавку  услуге одржавања и поправка опреме за саобраћај,  ЈН
03/18.
10.  Позив за  подношење понуда  и конкурсна  документација  објављени су на  Порталу
јавних  набавки  дана  14.03.2018.године  и  на  интернет  страни  Наручиоца
www.jkpzelenilo.rs, конкурсна докуметација се може преузети непосредно код наручиоца
или на захтев потенцијалног понуђача послати путем електронске поште.
11.  Понуда  се  подноси  непосредно  (лично)  или  путем поште,  на  поменуту  адресу
наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

„Понуда за ЈН 03/18 (НЕ ОТВАРАТИ).“
Понуђач подноси понуду у затвореној  коверти овереној печатом и на полеђини коверте
наводи  свој  тачан  назив  и адресу,  телефон  и  факс  понуђача,  као  и  име  и  презиме
овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно да понудa будe повезана траком у целину и
запечаћена,  тако  да  се  не  могу накнадно  убацивати,  одстрањивати  или  замењивати
појединачни листови.
Рок за подношење понуда је  23.03.2018.године. Благовременом ће се сматрати све понуде
које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 11 часова. 
12. Рок важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
13.  Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, у
12.30 часова у просторијама наручиоца. 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији
за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача неопходно је да се
исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП- обрасца
и сл.
14. Понуђачи могу добити исправне информације о заштити животне средине,  заштити
при запошљавању и пореским обавезама добити код:
-  Агенција за привредне регистре у ул. Бранкова 25, Београд, www  .  apr  .  gov  .  rs 
 - Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине у ул.  Немањина 22-26,
Београд, www.merz.gov.rс
-  Министарство  финансија  –  Поресека  управа  у  ул.Саве  Мишковића  3-5,  Београд,
www.poreskauprava.gov.rs
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- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у ул. Немњаина 22-26, Београд,
www.minrzs.gov.rs .
Информације се могу добити и код локалних самоуправа, са територије седишта правног
лица и код свих других меродавних установа и институција.
15. Уговор ће се доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
16. Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 10
(десет) дана од дана јавног отварања понуда, и биће објављена на Порталу јавних набавки
и на интеренет страници наручиоца, у року од три дана од дана доношења.
17. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре
закључења уговора.
18.  Контакт: Мила  Николић,  правник,  e-mail:  pravno@jkpzelenilo.rs..  Контакт,  пријем
поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од
07.30 до 15.30 часова. Контакт се не може остварити данима који су Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани.  
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