
На основу  члана  60.  Закона  о  јавним набавкама   (Сл.  Гласник  РС  бр.  68/2015)  и  члана  3.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину  доказивања  испуњености  услова,   наручилац  ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ
ШУМАДИЈА Индустријска 12, 34000 Крагујевац, објављује

П О З И В
за подношење понуда у отвореном поступку 

јавне набавке добра:КАМЕНИ АГРЕГАТ бр. 44/19-О
   ОРН 14210000 

        1.  Предмет јавне набавке бр. 44/19-О је набавка добара –  КАМЕНИ АГРЕГАТ, и то:
        Према следећим партијама:

-   Партија 1, Редни број 44-1/19-О: Отпуцани камен у количини од 1.000 т

-   Партија 2, Редни број 44-2/19-О: Природни сепарисани камени агрегат:
* фракције 1 (0-4мм)                              у количини од   50 м3
* фракције 2 (4-8мм)                              у количини од   50 м3
* фракције 3 (8-16мм)                            у количини од   50 м3
* фракције 4 (16-32мм)                          у количини од   50 м3
* иберлауф (фракције веће од 32мм)    у количини од  300 м3

       2.  Обим набавке, као и врста и количина добара дефининисане су конкурсном документацијом и
дате су оквирно,  на годишњем нивоу,  с тим што наручилац задржава право одступања од истих.
Количине  и  врсте  добара,  које  ће  се  сукцесивно  испоручивати  у  периоду  важења  уговора,
одређиваће Наручилац у складу сą својим потребама.

       3.  Рок за достављање понуда је 30 (тридесет дана) од дана објављивања јавног позива на
Порталу јавних набавки, на адресу предузећа са видљивом назнаком:
''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА  ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ бр. 44-_/19-О ''

   
            Понуда се доставља у затвореној коверти која на предњој страни мора имати заводни број, а
на полеђини мора бити  адреса и печат понуђача. Рок за предају понуда  је 14.11.2019. године до
10,00 сати.

Понуде  које  стигну  после  наведеног  рока  сматраће  се  неблаговременим.  Неблаговремене
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком
да су поднете неблаговремено.

       4. .Отварање понуда ће се извршити према сатници датој у конкурсној документацији. Отварању
могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији
пре почетка отварања понуда.

        5.  Критеријум за избор најповољније понуде  појединачно по партији је економски најповољнија
понуда.

     6. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним
позивом, конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама.

7.  Одлука о избору најповољније понуде биће донета оквирно у року до 25 дана од дана јавног
отварања понуда о чему ће писмено бити обавештени сви понуђачи.

       8. Све додатне информације везане за поступак јавне набавке могу се добити на телефон
034/335-482, контакт особе: jelena.knezevic@jkpsumadija.rs.


