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На основу члана 55. став 1 тачка 2., члана 57 став 2. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама (”Сл.гласник РС„ бр. 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања о испуњености услова („Сл. гласник
РС“ бр. 86/2015) и Одлуке број 969/2 од 17.05.2016.године о покретању oтвореног поступка јавне
набавке, по партијама, р.бр 4/2016 и Решења број 969/3 од 17.05.2016.године о образовању Комисије за
јавну набавку број 4/2016, Јавно комунално предузеће „Комуналне услуге“ Алексинац, ул.Књаза
Милоша број 29, 18220 Алексинац
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке по партијама
ЈН бр. 4/2016
1.Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара
1.1 Наручилац ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац, ул.Књаза Милоша број 29 Алексинац, 18220
Алексинац, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са
Законом о јавним набавкама, конкурсном документацијом и позивом.
1.2 Врста наручиоца : Јавно предузеће локалне самоуправе
1.3 Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, по партијама, ради закључења уговора о
јавној набавци добара,
1.4 Предмет јавне набавке је набавка добара ; Камион са надградњом-аутосмећар,
1.5 Јавна набавка је обликована у 2 партије;
Партија 1 - Камион-основно возило, ОРН – 34140000 – тешка моторна возила
Партија 2 - Надградња камиона-аутосмећар, ОРН – 42418940 – Опрема за руковање
контејнерима
Набавка добара по партијама, спроводи се у отвореном поступку јавне набавке, ради закључења
Уговора о јавној набавци, а за потребе Јавног комуналног предузећа “Комуналне услуге”Алексинац.
2.Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Свака партија се оцењује појединачно по критеријуму најниже понуђене цене.
Уколико две или више понуда дају исту цену, предност ће имати понуда понуђача који у понуди дао
краћи рок испоруке. Ако и у овом случају две понуде буду исте, предност ће имати она понуда која даje
дужи гарантни рок за понуђена добра. Ако и у овом случају понуде дају исти гарантни рок, предност ће
имати она понуда која даје дужи рок за обезбеђивање резервних делова.

3.Начин преузимања конкурсне документације и увид у конкурсну документацију
Конкурсна документација се може преузети ;
- са Портала Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs
- са интернет стране наручиоца : www.jkpkomusl.rs
- непосредно на адреси: ЈКП ''Kомуналне услуге“ Алексинац ул. Књаза Милоша број 29, у Служби
правног сектора, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.
- Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног дана, од
8,00 до 14,00 часова.
Начин подношења понуда и рок:
Рок за подношење понуда је 32 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и веб
страни www.jkpkomusl.rs , односно до 04.07.2015.године у 12.00 сати. Отварање понуда је јавно, у
просторијама ЈКП “Комуналне услуге” Алексинац , 04.07.2016.године у 12.30 сати.
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти или кутији тако да се приликом отварања понуде
са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије Понуђач уноси
назив понуђача, адресу, место и поштански број, печат, као и лице за контакт и број телефона. На
предњој страни коверте Понуђач уписује назив наручиоца, адресу, место и поштански број, са називом
јавне набавке за коју подноси понуду и бројем партије за коју подноси понуду, на адресу наручиоца:
ЈКП '' Комуналне услуге“ Алексинац ул. Књаза Милоша број 29 18220 Алексинац, са назнаком;
''Не отварати – Понуда за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за набавку добaра –
камион са надградњом-аутосмећар, за партију 1, бр.јн 4/2016“ или
''Не отварати – Понуда за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за набавку добaра –
камион са надградњом-аутосмећар, за партију 2, бр.јн. 4/2016“.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обадве партије. Понуђач је дужан да у понуди обавезно
наведе број партије на обрасцима у конкурсној документацији и поднесе образац предвиђен за партију
1 и партију 2, уколико подноси понуду за једну и другу партију. Понуда мора бити поднета тако да се
свака партија може оцењивати посебно. Докази из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама у случају
да Понуђач поднесе понуду за целокупну јавну набавку, односно партију 1 и 2, не морају се достављати
за сваку партију посебно, тј. могу бити достављени у једном примерку и за једну и другу партију.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема, евидентираће број
према редоследу приспећа и понуђачу ће, по пријему одређене понуде, на његов захтев, издати потврду
о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од два дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације објавити одговор у писаном облику на
Порталу јавних набавки и својој интернет страни.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, заинтересовано
лице ће упутити у писаној форми на адресу наручиоца; ЈКП“Комуналне услуге“Алексинац, Књаза
Милоша 29, 18220 Алексинац, са напоменом;
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну
набавку добaра –камион са надградњом-аутосмећар, за партију 1, бр.јн 4/2016“ или
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за
набавку добaра –камион са надградњом-аутосмећар, за партију 2, бр.јн 4/2016“.

јавну

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни, измени и допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Захтев за измене, допуне, измене и допуне или
опозив понуде, заинтересовано лице ће упутити у писаној форми на адресу наручиоца; ЈКП“Комуналне
услуге“Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац. Понуђач је дужан да јасно назначи део који

мења, односно документа која накнадно доставља, у коверти са назнаком;
''Не отварати – измене понуде за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за набавку
добара - камион са надградњом-аутосмећар, за партију 1, бр.јн. 4/2016“ или
''Не отварати - измене понуде за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за набавку
добара -камион са надградњом-аутосмећар, за партију 2, бр.јн. 4/2016“
''Не отварати – допуне понуде за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за набавку
добара - камион са надградњом-аутосмећар, за партију 1, бр.јн. 4/2016“или
''Не отварати - допуне понуде за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за набавку
добара -камион са надградњом-аутосмећар, за партију 2, бр.јн. бр.јн. 4/2016“
''Не отварати–измене и допуне понуде за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за
набавку добара-камион са надградњом-аутосмећар, за партију 1,бр.јн. бр.јн. 4/2016“ или
''Не отварати - измене и допуне понуде за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за
набавку добара -камион са надградњом-аутосмећар, за партију 2, бр.јн. бр.јн. 4/2016“
''Не отварати – опозив понуде за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за набавку
добара - камион са надградњом-аутосмећар, за партију 1, бр.јн. бр.јн. 4/2016“ или
''Не отварати - опозив понуде за учествовање у отвореном поступку јавне набавке за набавку
добара -камион са надградњом-аутосмећар, за партију 2, бр.јн. бр.јн. 4/2016“
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам дана пре истека рока или
касније, обавезан је да продужи рок за подношење понуда примерен времену које је потребно
заинтересованим понуђачима да припремне своје понуде. За све измене или допуне конкурсне
документације које изврши осам или више дана пре истека рока за подношење понуда није обавезан да
продужи рок.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дан по истеку рока за подношење понуда, тј.
04.07.2016.године у 12,30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ЈКП
''Комуналне услуге“ Алексинац - канцеларија директора.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Право активног учествовања у
поступку имају само овлашћени представници понуђача, односно лица са активном легитимацијом.
Представници понуђача морају имати оверено и потписано пуномоћје које морају предати Комисији за
јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда и једини су који имају право
активног учешћа у поступку отварања понуда.
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова):
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама ( „Сл.гласник РС„ бр. 68/2015). Испуњеност наведених услова понуђач доказује и
доставља на начин предвиђен чланом 77. и 79. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС„ бр.
68/2015). Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова
су ближе одређени конкурсном документацијом.
Рок за достављање записника, доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Записник о отварању понуда биће достављен свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана отварања
понуда.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 20 (десет) дана од дана отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 (три) дана од дана
њеног доношења. Рок за потписивање уговора је 8 дана од дана истека законског рока, након доношења
одлуке о додели уговора.
Лице за контакт ; Катарина Лазић, реф.обр.плана и јавних набавки, 018/804-510

