Назив и адреса наручиоца : ЈКП „Водовод Златибор“, ул. А. Карађорђевиђа 6 А, 31310 Чајетина
Интернет страница наручиоца : www.vodovod-zlatibor.org
Врста наручиоца: Јавно предузеће, локална самоуправа.
Број : 3018
Датум : 23.08.2016. године
На основу члана 39.,124.a. 55.,57. и 60. ЗЈН (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015) и
Одлуке број 3014 од 23.08.2016.год. о покретању поступка јавне набавке Наручилац објављује :
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке : ЈНМВ-д 19/16 Резервни ауто делови
1.Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности (чл.124 а. ЗЈН) .
2.Врста предмета: Добра.
3.Назив предмета набавке и ознака из ОРН : Делови и прибор за возила и њихове моторе -343000.
4. Право на учешће у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове из чл. 75.ЗЈН као
и друге услове из конкурсне документације. Испуњеност услова доказује се у складу са Законом и
упутствима из конкурсне документације.
5.Предмет јавне набавке ЈНМВ-д 19/16 је купопродаја и испорука резервних делова за моторна возила.
6. Предмет набавке је обликован у шест партија, и то :
ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив партије
Пaртија 1- Делови за трактор Беларус
Партија 2- Делови за теретна возила
Партија 3- Делови за путничка возила и сијалице
Партија 4- Делови за Ладу Ниву
Партија 5- Делови за ровокопач Хидромек
Партија 6- Делови за мини багер Волво

Испорука је сукцесивна у периоду од годину дана, одн. до испуњења укупне вредности уговора.
Испорука је fco. Наручилац, Чајетина.
7. Позив за подношење понуда и конкурсну документацију понуђачи могу преузети путем интернета :
- са Портала јавних набавки,
- са интернет странице Наручиоца.
8. Понуђач може поднети понуду за једну, више или све партије.
9. Начин подношења понуде:
1) Понуде се подносе посебно за сваку партију у посебним ковертама или кутијама, означеним и
адресираним у складу са овим упутством;
2) Понуда за сваку партију мора да садржи потребне елементе (из тачке 5.8), у складу са упутствима
из конкурсне документације.
3) Пожељно је да сви обрасци и документи, осим докумената који по природи ствари не смеју бити
оштећени, поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат.
4) Коверта или кутија у којој понуђач подноси понуду треба да буде затворена на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара (чл. 87. ЗЈН).
5) Коверта (или кутија) у којој се доставља понуда за неку партију адресира се и означава на следећи
начин:
На предњој страни коверте/кутије наводи се :
ЈКП"Водовод Златибор“
ул. Александра Карађорђевића 6А, 31310 Чајетина,
ПОНУДА ЗА
ЈНМВ-д 19/16 – Резервни ауто делови, Партија ____( навести број партије)
- НЕ ОТВАРАТИ - ,
а на полеђини : тачан назив и адреса понуђача, као и име и број телефона особе за контакт.

6) Понуђач своју понуду може поднети :
-непосредно предајом понуде у пословним просторијама Наручиоца у Чајетини, ул.А.Карађорђевића 6а,
у пријемној служби, одн. канцеларији секретарице Наручиоца;
-путем поште на адресу : ЈКП"Водовод Златибор" ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина.
10.Понуда са варијантама није дозвољена.Понуђач за једну партију може поднети највише једну
понуду.
11. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
12. Рок за подношење понуда је 05.09.2016. године, до 12,00 сати.
Понуда се сматра благовременом ако је, без обзира на начин достављања, примљена од стране
Наручиоца најкасније до часа истека рока за подношење понуда, 05.09. 2016.године до 12,00 часова.
У складу са ЗЈН, неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца неће
разматрати, одбиће их као неприхватљиве и вратиће их неотворене понуђачима са назнаком да су
поднете неблаговремено.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који
је одређен у конкурсној документацији.
13. Отварање понуда обавиће се 05.09.2016.год., са почетком у 12,15 часова у просторијама
Наручиоца на напред наведеној адреси без посебног позивања понуђача. Поступак отварања понуда
спроводи Комисија Наручиоца у предметном поступку јавне набавке.
14.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати
само законски заступници и овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ,
потпис и печат овлашћеног лица.
Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може предузимати активне
радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и др).
Законски заступници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда на основу личне карте
или друге одговарајуће исправе на основу које се може утврдити њихов идентитет, а коју су дужни да
Комисији, пре почетка поступка отварања понуда, дају на увид.
15. Критеријум за доделу уговора, за све партије, је најнижа понуђена (укупна) цена, без ПДВ-а.
Уговори се закључују посебно за сваку партију.
У случају једнаких понуђених укупних цена, уговор ће се доделити према резервним критеријумима у
складу са одредбама из конкурсне документације.
16. Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 10 дана од дана отварања понуда.
17. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана
од дана њеног доношења.
18. Контакт : Е-mail : javnenabavke@vodovod-zlatibor.org ; Тел./факс : 031/38-31-805.
Срђан Радовић тел. 062/ 88 49 178, Драгослав Кићановић 062/88 49 161.

