На основу члана 39. став 5, члана 55. став 1 тачка 2, члана 56, члана 57. и члана 60.
став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском
саобраћају "СУБОТИЦА-ТРАНС"
СУБОТИЦА
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара
Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива
(назив: Делови пумпи за гориво, ознака:42124211)
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно предузеће за превоз
путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс“ Суботица,
Сегедински пут бр. 84 Суботица, ПИБ: 100960042, МБ: 08049548, www.сутранс.рс
2. Врста наручиоца: правно лице (чл.2.ст.1.тач.2. Закона о јавним набавкама)
3. Врста поступка: Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 30/18 и позива сва заинтересована лица да доставе своје понуде за
испоруку добара – Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива (назив:
Делови пумпи за гориво, ознака: 42124211) под условима из овог позива за
подношење понуда и конкурсне документације.
4. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 30/18 је набавка добара, конкретно набавка
Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива (назив: Делови пумпи за
гориво, ознака: 42124211) обликована у 2 (две) партије:
Партија 1 – Делови пумпе високог притиска
Партија 2 – Дизне и довод горива
5. Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“
Рангирање понуда ће се изврштити на начин да ће комисија саставити ранг листу
пристиглих понуда на основу цена изражених у понудама. Наручилац ће рангирање
извршити на основу понуђене укупне цене без ПДВ-а. Најнижа понуђена цена
добија прво место и тако редом, за све пристигле понуде.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико
две или више понуда имају исти гарантни рок, као најповољјнија биће изабрана
понуда оног понуђача која има дужи рок важења понуде.
6. 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: на Порталу
јавних набавки или на интернет страници наручиоца – www.sutrans.rs без накнаде.
7. Подношење понуде: Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде подносе
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком "Понуда
за ЈНМВ бр. 30/18 – 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 07:00 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.
Благовременим понудама ће се сматрати понуде које су примљене и оверене

печатом наручиоца, најкасније дана 19.12.2018. године до 12:00 часова, без обзира
на начин на који су послате.
8.Отварање понуда обавиће се дана 19.12.2018. године у просторијама наручиоца на
адреси: Суботица, Сегедински пут 84 (сала за састанке) са почетком у 12:30 часова.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лица.
9. Јавном отварању понуда могу активно учествовати само овлашћени 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.
11. Лице за контакт је Катона Арпад, референт комерцијале, тел.024/547-777 лок. 109.

