
Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају 
„Суботица-транс“, Сегедински пут бр. 84 Суботица 
Врста наручиоца: јавно предузеће 
ПИБ: 100960042 
МБ: 08049548 

 

На основу члана 39. став 5,  члана 55. став 1 тачка 2, члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. 
Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12)  

 

Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају  
"СУБОТИЦА-ТРАНС", Суботица, Сегедински пут 84 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –  

ЖЕЉЕЗАРИЈА (шифра АА01-1 Метал) 

 

1. Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају "Суботица-
транс" Суботица, Сегедински пут 84, спроводи поступак јавне набавке мале 
вредности бр. ЈНМВ 09/14 и позива сва заинтересована лица да доставе своје понуде за 
испоруку добара – жељезарија (шифра АА01-1 Метал) под условима из овог позива за 
подношење понуда и конкурсне документације.  

2. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр.09/14 је набавка добара, конкретно набавка 
жељезарије (шифра – АА01-1 Метал) обликована  у 3 (три) партије: 

Партија 1. Цеви, профили, лимови.  

Партија 2. Жељезо светло вучено и челик ОК. 

Партија 3. Месинг, алуминијум и бронза. 

3. Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“. Ако две или више понуда 
имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда која 
садржи најкраћи рок испоруке. 

Ако две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке, као 
најповољнија биће изабрана понуда која је прва заведена у деловодник наручиоца по 
редоследу пријема. 

4. Непосредни увид у конкурсну документацију заинтересована лица могу да изврше 
сваког радног дана, од 10:00 до 14:00 часова у просторијама наручиоца, ЈП "Суботица-
транс" Суботица, Сегедински пут 84 најкасније до истека рока за подношење понуда. 
Преузимање конкурсне документације је могуће:  
1) на Порталу јавних набавки или на интернет страници наручиоца www.sutrans.rs без 

накнаде или 

2) Путем препоручене пошиљке или електронском поштом, на писани захтев 
заинтересованог лица упућен наручиоцу почев од дана објављивања овог позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки до истека рока за подношење 
понуда. 



Потребно је да се доставе следећи подаци на фаx: 024/548-304 или на е-маил: 
srdan.stipanovic@sutrans.rs. 

− доказ о уплати трошкова конкурсне документације ЈНМВ бр. 09/14 и 

− подаци о понуђачу који садрже: пуно пословно име, седиште, адресу, ПИБ, лично 
име особе за контакт и бр. телефона. 

У сврху трошкова конкурсне документације прилаже се доказ о бесповратној уплати 
износа од 300,00 динара на текући рачун број 355-1010047-73, Војвођанска банка а.д. 
Нови Сад – Филијала Суботица, сврха уплате: Трошкови конкурсне документације 
ЈНМВ бр. 09/14. Уплаћена средства се неће враћати јер се користе за накнаду трошкова 
умножавања и достављања конкурсне документације. 

5. Исправни подаци, а који су везани за извршење уговора благовремено се могу наћи у 
следећим државним органима: Подаци о пореским обавезама се могу добити у 
Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне 
средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 
енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и 
условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања.  

6. Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде подносе непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији са назнаком ,,Понуда за јавну набавку добара 
– ЖЕЉЕЗАРИЈА (ОЗНАКА АА01-1 Метал), Понуда за партије (навести партије за 
које се понуда предаје) ЈНМВ бр.09/14 – НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу ЈП "Суботица-
транс", Суботица, Сегедински пут 84, или непосредно у пријемну канцеларију код 
пословног секретара сваког радног дана у времену од 10:00 до 14:00 часова а 
последњег дана рока до 12:00 часова. На полеђини коверте понуђач обавезно мора да 
наведе: пуно пословно име, седиште, адресу. Подношење понуда у електронској форми 
није дозвољено. 

7. Благовременим понудама ће се сматрати понуде које су примљене и оверене печатом 
наручиоца, најкасније дана 01.12.2014. године до 12:00 часова, без обзира на начин на 
који су послате.  

8. Јавно отварање понуда обавиће се дана 01.12.2014. године у просторијама наручиоца на 
адреси: Суботица, Сегедински пут 84 (сала за састанке) са почетком у 12:30 часова.  

9. Јавном отварању понуда могу да присуствују представници понуђача, с тим да као 
доказ приложе писмено овлашћење које се предаје Комисији пре отварања понуда, 
осим директора правног лица који није обавезан да достави пуномоћ. 

10. Наручилац ће одлуку о додели уговора да донесе у року од 10 дана од дана јавног 
отварања понуда и исту ће доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана 
доношења одлуке. 

 


