Деловодни број 014.2- 8792/3
Датум: 30.09.2015. године
Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2
Врста наручиоца: Јавно предузеће- локална самоуправа
Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com
На основу члана 34. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 014.2- 8792 од 30.09.2015. године, Наручилац објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ
1.

Врста поступка: квалификациони поступак- друга фаза

2. За јавну набавку: добара- Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по
партијама:
Партија 1: Резервни делови за теретна возила
Партија 2 : Резервни делови за доставна и путничка моторна возила
3. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: Укупан број партија 2 (две), и то
: Партија 1 и Партија 2.
4. 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.
5. Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка: Не спроводи се
преговарачки поступак.
6. Наручилац позива квалификоване кандидате да поднесу понуду за другу фазу квалификационог
поступка.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 најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени
конкурсном документацијом.
 Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца
www.zelenilo.com и са Портала јавних набавки;
10. 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, Нови Сад, Сутјеска 2;
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11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Сутјеска 2, са обавезном назнаком
на лицу коверте: „не отварати - понуда за ЈНКП 2-21/2015 – резервни делови- друга фаза
квалификационог поступка, Партија ________. Понуда за сваку партију подноси се посебно, у засебној
коверти или кутији са јасним назнакама на коју партију се понуда односи. 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.
–

Понуђач може да поднесе понуду за једну партију, више или за све партије, али само уколико му је за
предметну јавну набавку призната квалификациаја.
–

–

Рок за подношење понуде је 08.10.2015. године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у
писарницу Наручиоца) до 08.10.2015. године до 10:00 часова.
–

–

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

12. Отварање понуда ће се обавити дана 08.10.2015. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у
ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2. Отварање понуда је јавно.
13. 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.
14. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
15. Лице за контакт: Предраг Остојин, телефон 021/2100-268 , e-mail: javne.nabavke@zelenilo.com
16. Адресу и интернет адресу 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 могу се добити од стране Министарства финансија - Пореске управе и од
стране локалне пореске администрације према седишту понуђача.
Адреса: Министарство финансија - Пореска управа - централа Саве Машковића 3-5, Београд
Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
Подаци о заштити животне средине могу се добити од стране:
1) Агенције за заштиту животне средине
Адреса: Руже Јовановић 27а, 11160 Београд
Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/
2) Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине
Адреса:Немањина 22-26, 11000 Београд
Интернет адреса: http://www.merz.gov.rs/lat
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити од стране: Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике
Адреса: Немањина 11, 11000 Београд
Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/
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