На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57.Став 1. и члана 60. став 1. тачка 1)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), а у
вези са Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке добара-број 2/17 од
21.02.2017. године,
Јавно предузеће “Комуналац”
Вука Караџића 45
Ириг

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ТРАКТОР И ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ

1.Назив, адреса наручиоца:
Јавно предузеће “Комуналац”
Вука Караџића 45
Ириг
www.komunalac-irig.rs

2.врста наручиоца: јавно предузеће
3.врста поступка јавне набавке: отворени поступак
4.врста предмета:добра
5.опис предмета набавке, назив ,процењена вредност и ознака из општег
речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара- Трактор и прикључне машине
Назив и ознака из Општег речника набавки:
16700000-трактори

16310000 – косилице
43313100- плугови за снег
34223000- полуприколице и приколице
6.број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет набавке није обликован по партијама
7.посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе,
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица:
Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање,професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

8.критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
је најнижа понуђена цена

9. начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу
где је конкурсна документација доступна:
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Конкурсна документација за предметну набaвку може се преузети са Портала
јавних набавки и са интернет адресе Наручиоца www.komunalac-irig.rs
10.начин подношења понуде и рок:
Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или
кутији на адресу Наручиоца: Јавно предузеће “Комуналац”,Вука Караџића 45 ,Ириг
:, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара- Трактор и прикључне машине
ЈН бр. 2/17- НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично . На полеђини коверте или
кутије обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за
контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.Понуда са варијантама није
дозвољена.Понуда се подноси на српском језику.По истеку рока за подношење
понуда понуђач не може повући, нити мењати своју понуду.
Рок за подношење понуда је 24.03. 2017. године до 12:00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до
24.03.2017. године до 12:00 часова.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити
понуђачу.
11.место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца : Јавно предузеће
“Комуналац”Вука Караџића 45 ,Ириг, дана 24.03.2017. године, у 13:00 часова.
12. услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз
прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању
понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник
понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус
опште јавности.
13. рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања
понуда.
Наручилац задржава право да:
- додели уговор једном понуђача зависно од повољности понуде
- обустави поступак јавне набавке:
14. лице за контакт:
Пирошка Рађеновић 022/461- 303, е-mail:tehnicka.sluzba@komunalac-irig.rs
fax:022/461-806
в.д.директор
Александар Манојловић
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