
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије бр. 68/2015) и
члана 3. правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и  начину доказивања испуњености услова(Сл. гласник Републике Србије бр.  29/2013)  наручилац
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ, Индустријска  12,  34000  Крагујевац,
објављује

  П О З И В
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке бр. 7/19-О- 

Закуп радних и грађевинских машина
   ознака из општег речника набавке: РА02

   позиција у финансијском плану: 53
-јавна набавка је обликована по партијама-

Наручилац објављује позив за подношење понуда и то:

1. Партија VII, ЈН бр. 7-7/19-О-ЗАКУП ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА СА ПЛУГОМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
СНЕГА И ЦИКЛИЧНИМ ПОСИПАЧЕМ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА   

        3. Рок за достављање понуда је 03.01.2019. године до  10,00 сати по локалном времену на
адресу предузећа , са видљивом назнаком:
                     ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА  ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ бр. 7-7/19-О''(навести број партије)

            Понуда се доставља у затвореној коверти која на предњој страни мора имати заводни број, а
на полеђини мора бити  адреса и печат понуђача. 
        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. Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда,
у  10:10  сати. 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  најнижа понуђена
цена.

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

7. Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана  отварања понуда.
8. Све додатне информације везане за поступак јавне набавке могу се добити на телефон/фах

034/335-585. Контакт особа  Јелена Кнежевић, jelena.knezevic@jkpsumadija.rs.


