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Деловодни број: 014.2- 5482/3                                                                                                                        

Датум: 11.07.2018. године 

На основу члана 34. и 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj 014.2- 5482 од 29.06.2018. године, 

Наручилац објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ДРУГА ФАЗА ЈНКП 1-17/2018 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца : ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад,  Сутјеска 2, Нови 

Сад, www.zelenilo.com;                                                                                                  

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће- локална самоуправа;                                                

3. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак- друга фаза; 

4. За јавну набавку: добара – Резервни делови, назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 

делови и прибор за возила и њихове моторе, 16800000 делови машина за пољопривреду и шумарство; 

5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: Ова јавна набавка је обликована 

кроз 5 (пет) партија, и то: 

Партија 1- Резервни делови за теретна возила, назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 

делови и прибор за возила и њихове моторе; 

Партија 2- Резервни делови за доставна и путничка моторна возила, назив и ознака из општег речника 

набавке: 34300000 делови и прибор за возила и њихове моторе; 

Партија 3- Резервни делови за радне машине, тракторе и припадајућу опрему, назив и ознака из општег 

речника набавке: 34300000 делови и прибор за возила и њихове моторе; 

Партија 4- Резервни делови за ситну пољопривредну механизацију, назив и ознака из општег речника 

набавке: 16800000 делови машина за пољопривреду и шумарство; 

Партија 6- Резервни делови за косачице, назив и ознака из општег речника набавке:16800000 делови 

машина за пољопривреду и шумарство; 

6. 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; 

7. Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка: Не спроводи се преговарачки 

поступак; 

8. Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума: / ;  

9. У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система динамичне 

набавке – основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним техничким условима за 

учешће: / ; 

10. У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: / ; 

11. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава 

преко подизвођача: /; 

12. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Одлука о додели уговора донеће се применом 

критеријума најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном 

документацијом; 

13. Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: Конкурсна документација се може преузети електронским путем  са Портала 

јавних набавки и са интернет странице наручиоца www.zelenilo.com; 
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14. Начин подношења понуде и рок:  
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; 

 Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу 

наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад,  Сутјеска 2, 21000 Нови Сад, са обавезном назнаком на 

лицу коверте: ,,Понуда за јавну набавку Резервни делови, ЈНКП 1-17/2018 Партија _______(навести 

број партије за коју се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ”. 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 квалификација; 

 Рок за подношење понуде је 20.07.2018. године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе; 

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

15. Отварање понуда ће се обавити дана 20.07.2018. године у 13:00 часова, у просторијама наручиоца у 

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2. Отварање понуда је јавно; 

16. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

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; 

17. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда; 

18. Лице за контакт:  Предраг Остојин, телефон  021/2100-268 , e-mail: javne.nabavke@zelenilo.com . 

 

 

  

 

 

 

 


