На основу члана 55, 57 и члана 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12, 14/2015 и 68/2015)

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
24000 Суботица, Јожефа Атиле бр. 4
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА
РЕМОНТ РАДНИХ МАШИНА
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица,
Јожефа Атиле бр. 4, www.cistoca- su.co.rs,
2. Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће
3. Редни број јавне набавке: ОУ – 25/2020
4. Врста предмета: јавна набавка услуга
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак по партијама који се спроводи
ради закључења уговора по предметној јавној набавци.
6. Предмет јавне набавке: РЕМОНТ РАДНИХ МАШИНА
ПАРТИЈА 1 Услуге поправки теретног програма и надоградњи
ПАРТИЈА 2 Услуге поправки радних машина
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Ремонт (IA22)
8. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена понуђача.
9. Начин преузимања Конкурсне документације: Конкрусна документација се може
преузети у електронском формату на интернет страници Наручиоца www.cistocasu.co.rs, као и на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs
10. Право на учешће у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна и
физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Службени Гласник РС број 124/12) у
понуди Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и
76., а у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама у оригиналу или
фотокопији. Докази из члана 77. став 1. тачка 2. и 3., не могу бити старији од 2
(два) месеца пре отварања понуда. Доказ из члана 77. став 1. тачка 3. мора бити
издат након објављивања позива за подношење понуда. Понуђачи не могу поднети
понуду са варијантама.
11. Начин подношења понуде: Понуђачи своје понуде подносе непосредно или путем
поште у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин: Да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком
назива и адресе понуђача и назнаком: „Понуда за јавну набавку број ОУ – 25/2020,
партија ______“ на адресу ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле број
4. На полеђини коверте или кутије навести назив и пуну пословну адресу Понуђача.

Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама. Један Понуђач може да поднесе
само једну понуду.
12. Рок за подношење понудa je најкасније до дана 18.12.2020. године до часова 12,00
укључујући и понуде послате поштом.
13. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 18.12.2020. године
најкасније до 12,00 часова.
Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће
враћена понуђачу уз повратницу са назнакоком „да је иста поднета
неблаговремено“.
14. Отварање понуда ће се обавити јавно дана 18.12.2020. године са почетком у 12,30
часова у просторијама ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле бр. 4.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за
учествовање у отварању понуда, издато на меморандуму Понуђача, овереном
печатом и потписом овлашћеног лица или личну карту на увид.
15. Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 15
(петнаест) дана од дана јавног отварања понуда.
16. Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити у времену од 10,00 до
14,00 часова сваки радни дан на телефон Ненад Андрашић телефон 024/620-871.

Комисија за јавну набавку

1. Роберт Малушчик
2. Нада Симић
3. Ненад Андрашић

