
На основу члана  60. Закона  о  јавним набавкама  („Службени  гласник  РС“,  број  124/2012,  14/2015  и
68/2015), Наручилац JKП Шумадија Крагујевац, ул. Индустријска бр. 12, 34 000 Крагујевац, оглашава:

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку

- Јавна набавка добара –
        Багер „точкаш“
         ЈН бр. 41/19-О

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП Шумадија Крагујевац, ул. Индустријска бр. 12,
34 000 Крагујевац. Е-маil: jelena.knezevic@jkpsumadija.rs. Интернет страница: www.jkpsumadija.rs.

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа.

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Отворени поступак – Јавна 
набавка добара – Багер „точкаш“, ЈН бр. 41/19-О.
Назив и ознака из општег речника набавке – 43300000.           

                                                                                                                                                                   
5. Критеријум,  елементи  критеријума  за  доделу  уговора: Критеријум  за  оцењивање  понуда  је
„најнижа понуђена цена“.

6. Начин  преузимања  конкурсне  документације,  односно  интернет  адреса  где  је  конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација за подношење понуда може се преузети са Портала
Управе  за  јавне  набавке (portal.ujn.gov.rs)  или  са  интернет  странице  ЈКП Шумадија Крагујевац–
www.jkpsumadija.rs.

7. Начин подношења понуде и рок: Понуду могу поднети сва заинтересована правна и физичка  лица
која испуњавају услове из члана  75. Закона о јавним набавкама и о томе поднесу доказе из члана  77.
Закона о јавним набавкама који се подносе уз понуду. 
Понуде се достављају у затвореној коверти лично или поштом на адресу: ЈКП Шумадија Крагујевац, ул.,
Индустријска   бр. 12,  34000 Крагујевац са назнаком: „Јавна набавка  добара –  Багер „точкаш“, ЈН бр.
41/19-О, ''не отварати“, до 27.12.2019. године, до 11.00 часова.
Понуда  мора  бити  на  оригинал  обрасцу,  јасна,  недвосмислена,  читко  попуњена,  оверена  печатом  и
потписом овлашћене особе. 

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 27.12.2019. год. у 11:10
часова у пословним просторијама наручиоца на адреси ул. Индустријска бр. 12, 34000 Крагујевац.

9. Услови  под  којима  представници  понуђача  могу  учествовати  у  поступку  отварања  понуда:
Отварању понуда  могу присуствовати  представници  понуђача  са  овереним овлашћењем  о  иступању
испред понуђача.

10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од  10 дана од дана јавног
отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року
од 3 дана од дана доношења.

11. Лице за контакт: Кнежевић Јелена, jelena.knezevic@jkpsumadija.rs.


