
Наручилац: ЈКП Шумадија Крагујевац 
Адреса: Индустријска бр. 12 
Место: Крагујевац 
Матични број 7337167 
ПИБ 101038983 
 
 

ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр. 12, Крагујевац 
на основу члана  60 Закона о јавним набавкама („Сл.гл. РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), 

 објављује 
 
  

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
  

• Подаци о Наручиоцу:  ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр. 12, Крагујевац , мат.бр. 
7337167, ПИБ 101038983, шифра делатности 3811, интернет адреса: www.jkpsumadija.rs. 

• Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем 
интересу – Јавно комунално предузеће 

• Набавка се води под редним бројем  Јнбр.  – 24/20-М, број у плану ЈН 1.2.5 

• Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 

• Врста предмета јавне набавке: услуге 

• Опис предмета јавне набавке : услуге поправки и одржавања шасије „DAF“. 

• ОРН број: 50100000 – услуге поправки и одржавања. 

• Партије: Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

• Критеријум за доделу уговора:  „Најнижа понуђена цена“. 

• Начин преузимања конкурсне документације односно адреса где је конкурсна 
документација доступна: Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs); Интернет страница 
наручиоца  www.jkpsumadija.rs у одељку „ Јавне набавке“. 

• Начин подношења понуде и рок за подношења понуде:    

        Понуду у затвореној коверти,  са назнаком: „ПОНУДА за ЈН бр. 24/20 – М  Услуге поправки и 
одржавања шасије „DAF“ – НЕ ОТВАРАТИ“ са ознаком и бројем телефона понуђача на 
полеђини, доставити тако да буде уручена најкасније  16.07.2020. године до 12:00 часова на 
адреси:  ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12, 34000 Крагујевац. 

• Отварање понуда:  врши се јавно и обавиће се 16.07.2020. године у 12:15 часова на 
наведеној адреси Наручиоца. 

• Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: Овлашћени представник Понуђача је дужан да комисији за јавну набавку пре почетка 
отварања понуда, преда писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које је 
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

• Рок за доношење одлуке о додели уговора је: 10 дана од дана отварања понуда. 

• Лицe за контакт :   

     

           - Jeлена Кнежевић, за поступак јавне набавке (факс. 034/335-585). Електронска пошта 
за контакт: jelena.knezevic@jkpsumadija.rs                                                   
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