
 

 

Деловодни број: 013.4-4834/3 

Датум: 26.05.2014. 

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 60. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) 

и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 013.4-4834 од 23.05.2014. године, наручилац 

објављује  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

у квалификационом поступку 

 

1. За јавну набавку: добара- резервних делова за машине за пољопривреду и шумарство по 

партијама (ОРН-16800000 делови машина за пољопривреду и шумарство) 

 
 
Партија 2: Резервни делови за ситну пољопривредну механизацију марке HUSQVARNA и 

JONSERED: моторне косe  „ HUSQVARNA “ , моторне маказе  „ HUSQVARNA “  , моторне 

тестерe „HUSQVARNA “  и „ JONSERED“, леђни дувачи лишћа „HUSQVARNA “ , иверач 

пањева „HUSQVARNA SG 13“ . 
 
 
Партија 4: Резервни делови за мотокултиваторе, ваљке и копачице: мотокултиватори 
„IMT 414“, „MUTA GORENJE“, „MONDIAL GREENY 15LD350 “, „KÖPPL“, 
виброваљак „KESMAC“, ротациона копачица „PKM“. 

 

2. Јавна набавка се обликује кроз 2 (две) партије   

3. 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. 

4. Подносиоци пријава су обавезни да уз пријаву доставе доказе о испуњености услова за 

учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне 

документације. 

5. Рок за који се кандидатима признаје квалификација: до 10.03.2017. године 

6. Конкурсна документација се може преузети електронским путем са интернет странице 

наручиоца www.zelenilo.com и са Портала јавних набавки.                

                             

7. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:                          

 у предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.  
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8. Пријаву може поднети подносилац пријаве који наступа самостално, подносилац пријаве 

који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку 

пријаву. 

 

9. Пријаве се могу поднети:  

 лично у пословним просторијама наручиоца, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, ул. 

Сутјеска бр. 2, канцеларија број 21. 

 путем поште на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2. 

10. Пријаве се подносе у затвореној коверти. 

11. Рок за подношење пријава је 25.06.2014. године, до 10 часова, без обзира на  

начин доставе. 

12. Отварање пријава ће се обавити дана 25.06.2014. године у 10:30 часова, у просторијама 

наручиоца у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2, колегијум сала. 

13. Представник подносиоца пријаве који ће присуствовати поступку отварања пријава, дужан 

је да пре почетка јавног отварања пријава  Комисији преда писмено пуномоћје, на основу 

којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања. Број пуномоћја и име 

представника подносилаца пријава се уписује у Записник о отварању пријава. 

14. Одлуку о признавању квалификације подносиоцима пријава за које се утврди да 

испуњавају услове за квалификацију, наручилац ће донети  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. 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. 
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