На основу чл. 53. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања
за 2019. годину бр.400-3407/18 од 30.01.2019. (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.4/19 од
31.01.2019.), Плана јавних набавки за 2019.годину 1253/1 од 28.03.2019. године и Одлуке о
покретању поступка ЈН 04/2019 заведене под бројем 2964/2019 од 19.07.2019. године и
Решења о образовању комисије за ЈН 04/2019, заведеног под бројем 2965/2019 од
19.07.2019. године припремљен је:

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку
ПРОМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ`
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавкe ЈН 04/2019 су РАДОВИ – Промена грађевинске столарије, у
свему према спецификацији предмета набавке у оквиру конкурсне документације.
Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 44220000 – грађевинска
столарија, 45420000 радови на уградњи столарије.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:
Понуде могу подности сви понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама.
ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Заинтересовани понуђачи могу да преузму документацију на Порталу јавних набавки
или на сајту www.noviautoprevoz.rs.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА:
Најнижа понуђена цена.
ПРИПРЕМА ПОНУДЕ:
Понуда се доставља на обрасцима који су саставни део конкурсне документације и
иста ће се сматрати прихватљивом уколико понуђач достави све тражене правилно
испуњене обрасце и ако иста у потпуности одговара захтевима наручиоца.
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:
Достављена понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуде.

ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:
Понуда за учествовање у поступку јавне набавке се доставља у затвореној коверти
са назнаком "Понуда за промену грађевинске столарије, ЈН 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ"
на адресу ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Војвођанска 3, 36210 Врњачка Бања. На
коверти навести назив, адресу понуђача и контакт особу.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је дефинисан Законом.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП "Нови
Аутопревоз" Врњачка Бања, улица Војвођанска 3, 36210 Врњачка Бања, са назнаком:
"Измена понуде за промену грађевинске столарије, ЈН 04/2019 – НЕ
ОТВАРАТИ" или
"Допуна понуде за промену грађевинске столарије, ЈН 04/2019 – НЕ
ОТВАРАТИ" или
"Опозив понуде за промену грађевинске столарије, ЈН 04/2019 – НЕ
ОТВАРАТИ" или
"Измена и допуна понуде за промену грађевинске столарије, ЈН 04/2019 – НЕ
ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Пожељно је да понуђачи своју понуду прошију јемствеником или да иста буде
упакована у ПВЦ фасциклу са механизмом и увезана јемствеником како би се онемогућило
накнадно убацивање или вађење докумената из документације након јавног отварања
понуда.
Понуде морају бити достављене и заведене код наручиоца најкасније до 23.08.2019.
године до 11:00 часова.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:
Јавно отварање понуда извршиће се дана 23.08.2019. године у 12:00 часова у
просторијама ЈП "Нови Аутопревоз" у Врњачкој Бањи, ул. Војвођанска 3.
Присутни представници понуђача у поступку јавног отварања понуда морају
поседовати писмено овлашћење за учествовање у поступку и исто се предаје комисији
наручиоца.
Приликом отварања понуда биће сачињен записник који ће бити достављен
присутним понуђачима у току отварања понуда свим понуђачима у поступку јавне набавке
у року од 3 (три) дана.
Понуде приспеле након назначеног рока за достављање сматраће се
неблаговременим и биће враћене понуђачима неотворене са назнаком да су неблаговремене.
Наручилац ће одбити све неблаговремене, неодговрајуће и неприхватљиве понуде.
Наручилац ће донети одлуку о додели Уговора у року из члана 108 Закона о јавним
набавкама.
Закључивање уговора о јавној набавци са понуђачем чија је понуда била
најповољнија извршиће се у року од 8 (осам) дана од дана стицања законских услова.

Уколико најповољнији изабрани понуђач одбије да закључи Уговор о јавној набавци,
Уговор ће бити закључен са првим наредним најповољнијим понуђачем.
Особа за контакт:
Ана Џатић
E – mail адреса: javnenabavke@noviautoprevoz.rs

