Број: 014.2-2113/3
Датум: 19.03.2015.
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.13 oд
17.03.2015. године, наручилац објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1. Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови
Сад, Сутјеска 2.
2. Врста наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа
3. Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com
4. За јавну набавку добара: Водоводни и канализациони материјал, ОРН
44400000 – Разни готови производи и сродни артикли
5.Јавна набавка није обликована у више партија.
6.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају
обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама,
који су ближе одређени конкурсном документацијом.
7.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за
учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из
конкурсне документације.
8.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа
са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку
понуду.
9.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.
10.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет
странице наручиоца www.zelenilo.com и са Портала јавних набавки;
11.Понуде се могу поднети:
- непосредно, у пословним просторијама наручиоца ЈКП „Градско зеленило“
Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, писарница - канцеларија број 21
- путем поште на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови Сад,
Сутјеска 2;
12.Начин подношења понуде:
Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, са
обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати - понуда за ЈНОП 13/2015
– Водоводни и канализациони материјал". На полеђини коверте обавезно

навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име
особе за контакт. Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део
Конкурсне документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана
неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача.
13.Рок за подношење понуде је 8 дана од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца,
тј. 27.03.2015. године, до 10,00 часова, без обзира на начин доставе.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
најкасније до 27.03.2015. године, до 10,00 часова. Понуде које буду примљене
након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременим.
14. Отварање понуда ће се обавити дана 27.03.2015. године у 10,30 часова, у
просторијама наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска
2, колегијум сала.
15. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужан је
предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у
поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом
и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.
16. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања
понуда.
17. Лице за контакт:
Љубомир Поповић, 021/21-00-281;
Е-mail: javne.nabavke@zelenilo.com
18. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:
- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финансија и привреде:
Министарство финансија и привреде, Кнеза Милоша 20, Београд,
www.mfp.gov.rs
Пореска
управа
Централа,
Саве
Машковића
3-5,
Београд,
www.poreskauprava.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине:
Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, Београд,
www.sepa.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26,
Београд, www.merz.gov.rs.

