ПOЗИВ ЗA ПOДНOШEЊE ПOНУДE
Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад (у даљем тексту:
Наручилац) на основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке
о покретању поступка број 872 од 01.02.2016. године, позива понуђаче да поднесу своју
писану понуду у складу са конкурсном документацијом, а на основу објављеног позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у
поступку јавне набавке мале вредности.
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно градско саобраћајно предузеће
„Нови Сад“, Нови Сад, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, интернет страница:
www.gspns.rs
2. Врста наручиоца: јавно предузеће.
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4. Врста предмета: набавка добра – резервни делови услед отказа неког од агрегата,
обликован по партијама ( три партије).
Назив и ознака из општег речника набавке: Механички резервни делови, осим мотора
и делова мотора 34320000-6; Делови и прибор за возила и њихове моторе 34300000-0.
Број партија: предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:
Партија 1 – Хидроспојница мењача VOITH
назив и ознака из општег речника набавке: 34320000-6 – механички резервни делови,
осим мотора и делова мотора;
Партија 2 – Диференцијал комплет за ИК 201
назив и ознака из општег речника набавке: 34320000-6 – механички резервни делови,
осим мотора и делова мотора;
Партија 3 – Инсталација мотора MAN
назив и ознака из општег речника набавке: 34300000-0 – делови и прибор за возила и
њихове моторе.
5. Пoнуђaч мoжe пoднeти пoнуду зa jeдну или више пaртиjа. Пoнудa мoрa oбухвaтaти
нajмaњe jeдну цeлoкупну пaртиjу. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице
може учествовати у више заједничких понуда.
6. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу
објављеног позива.
7. Конкурсна документација се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца истовремено са овим позивом.
8. Право учешћа у поступку јавне набавке имају лица која испуњавају услове из члана 75
и 76. Закона о јавним набавкама и која у оквиру понуде доставе Изјаву којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврде да испуњавају услове, а којa чини
саставни део конкурсне документације за предметни поступак, и остале доказе у складу
са захтевима у конкурсној документацији.
9. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена, по партијама.
10. Рок за подношење понуда је 11.02.2016. године до 11.00 часова.
11. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу наручиоца:
Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад
Футошки пут 46, 21000 Нови Сад
са назнаком: „Понуда за јавну набавку добра – резервни делови услед отказа неког
од агрегата, обликован по партијама

ЈН брoj 03/16, партија број ________ – НЕ ОТВАРАТИ''
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте у којој се подноси понуда навести назив и адресу понуђача.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда која наручиоцу није поднета до
11.02.2016. године до 11.00 часова.
Неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете
неблаговремено.
12. Отварање понуда, ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, дана
11.02.2016. године са почетком у 11.30 часова, на адреси наведеној у тачки 11. овог
позива. Понуде ће се отварати по редоследу приспећа.
13. Отвaрaњу пoнудa мoже присуствoвaти свaко зaинтeрeсoвaно лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени прeдстaвници пoнуђaчa.
Представници понуђача мoрajу нa пoчeтку jaвнoг oтвaрaњa пoнудa дoстaвити oвeрeну
пунoмoћ зa присуствoвaњe и учeшћe у пoступку oтвaрaњa пoнудa.
14. Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
15. Лице за контакт: Катарина Лаиновић, телефонски број: 021/4896655, e-mail:
katarina.lainovic@gspns.rs

