Нa oснoву члaнa члана 55. стaв 1. тaчкa 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Зaкoнa o jaвним
нaбaвкaмa ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у
дaљeм тeксту Закон)
Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад
Футошки пут 46
21137 Нови Сад
објављује
ПOЗИВ ЗA ПOДНOШEЊE ПOНУДE
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно градско саобраћајно предузеће
„Нови Сад“, Нови Сад, Футошки пут 46, 21137 Нови Сад, www.gspns.rs.
2. Врста наручиоца: јавно предузеће.
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4. Предмет јавне набавке: набавка добара – Делови диференцијала.
Назив и ознака из општег речника набавке: Mеханички резервни делови, осим мотора и
делова мотора – 34320000-6.
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: oд дaнa oбjaвљивaњa Пoзивa за подношење
понуде на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца (www.gspns.rs)
oмoгућено је зaинтeрeсoвaним лицимa прeузимaњe Кoнкурснe дoкумeнтaциje.
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача (пожељно је навести и
конкт телефон и/или e-mail адресу).
Понуду доставити на адресу Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад,
Футошки пут 46, 21137 Нови Сад са назнаком:
„Понуда за јавну набавку мале вредности – Делови диференцијала, ЈН брoj 36/19 –
НЕ ОТВАРАТИ''.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
17.06.2019. године до 11.00 часова.
8. Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће бити отворене јавно, по редоследу
приспећа, дана 17.06.2019. године са почетком у 11.30 часова, у просторијама
Наручиоца у Новом Саду, Футошки пут бр. 46.
9. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача, изузев директора правних лица, који присуствују
јавном отварању понуда морају приложити писмено овлашћење издато од директора
правног лица за учешће у поступку јавног отварања понуда, са јасном назнаком да се
овлашћење односи на предметну јавну набавку. У поступку отварања понуда, активно
могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
11. Лице за контакт: Бланка Ристановић, e-mail: blanka.radojevic@gspns.rs, факс:
021/4896710.

