На основу члана 55, 57, 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Јавно комунално предузеће " Хигијена" Панчево д о с т а в
ља
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН бр. А17-1-1/2018
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ХИГИЈЕНА“
ПАНЧЕВО
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.jkphigijena.co.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће - локална самоуправа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је сукцесивна набавка резервних делова за потребе
Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево, које Наручилац није могао да
предвиди у оквиру поступка јавне набавке добара резервних делова бр. А16-1-1/2018,
подељене у 12 партија.
Опис предмета јавне набавке: добра - потрошни материјал
Назив и ознака из Општег речника набавке:
- 34330000 Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
- 42419200 Делови радних возила
- 34913000 Разни резервни делови.
ПОСЕБНА НАПОМЕНА:
Наручилац ће закључити Оквирни споразум са свим понуђачима (најмање 3 (три)
понуђача) чије су понуде благовремене, које Наручилац није одбио због битних
недостатака, које су одговарајуће, које не ограничавају, нити условљавају права
наручиоца или обавезе понуђача.
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА:
С обзиром да Оквирним споразумом нису утврђени сви услови за доделу уговора:
- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис резервних делова
- Јединичне цене резервних делова
- Рок испоруке
као битни елементи доделе појединачних уговора, односно наруџбеница, Наручилац ће
по настанку потребе отварати конкуренцију међу понуђачима који су закључили
оквирни споразум, те ће као критеријум за доделу појединачних уговора, или
наруџбеница, користити критеријум „Најниже понуђене цене“.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
Kонкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу преузети са портала јавних
набавки или са интернет стране наручиоца www.jkphigijena.co.rs

Измене конкурсне документације, продужење рока за достављање понуда, као и
одговори на постављена питања понуђача, наручилац је дужан да објави на порталу
јавних набавки и својој интернет страни.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево, ул. Цара
Лазара бр. 57, 26000 Панчево, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
– ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, ЈН бр. А17-1-1/2018- НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24.12.2018. године до 11 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока односно 24.12.2018. године у 11
часова и 15 минута у Јавном комуналном предузећу „Хигијена“ Панчево, ул. Цара
Лазара бр. 57, 26000 Панчево уз присуство овлашћених представника понуђача.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ
У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно
учешће у поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка отварања
доставе овлашћење за заступање (пуномоћје). Овлашћење мора да буде заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета у оквирном року до 10 (десет)
дана, рачунајући од дана отварања понуда, односно у року који не може бити дужи од
25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда сагласно чл. 108 ст. 2 ЗЈН.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Све информације могу се добити на телефон 013/327-077, особа за контакт Сања Шево
(сертификовано лице за послове јавних набавки), односно на мејл адресу
javne.nabavke@jkphigijena.co.rs
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношења понуде.

