
ЈКП „Моравац''Мрчајевци 

32210 Мрчајевци 

Број: 828 

Датум: 26.10.2017.год 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈНМВ-15-1.1.8/2017 

 

 

1.Назив наручиоца :ЈКП''Моравац''Мрчајевци  

Aдреса:Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци 

ПИБ: 100483147 

Матични број: 07298269 

Шифра делатности: 3600 

Број рачуна: 155-1280-50 

Интернет страница: www.jkp.moravac.rs 

 

2.Подаци о врсти поступка јавне набавке: 

Јавна набавка добра – новог теретно теренског возила се спроводи у поступку Јавне 

набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.Р.С.бр.29/13, 

31/13 и 33/13) и Одлуком о покретању поступка број 825 од 24.10.2017. године. 

 

3.Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је ново теретно теренско возило за превоз радника, алата и резервних 

делова приликом отклањања кварова на водосистемима сеоског подручја. 

Шифра у општем речнику набавке: 3413300-5 – теренско возило 

 

4.Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговра је најнижа понуђена цена. Уколико се појаве понуђачи са истом 

ценом, биће изабран понуђач чији је гарантни рок дужи. 

 

5.Начин преузимања конкурсне документације: 

Непосредни увид и преузимање конкурсне документације се може извршити на адреси: 

ЈКП''Моравац'' Мрчајевци непосредно до крајњег рока за достављање понуда сваког радног 

дана у времену од 08.00 -14.00 часова, или електронским путем на Порталу јавних набавки и 

интернет адреси: www.jkp.moravac.rs 
 

6.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде се могу доставити у просторијама ЈКП''Моравац''Мрчајевци или поштом. Понуђачи су 

дужни да понуду сачине према упутству из конкурсне документације Наручиоца и да је 

доставе најкасније до 06.11.2017.године до 12 часова, без обзира на начин достављања, у 

запечаћеном омоту, на адресу :ЈКП''Моравац Мрчајевци –Не отварати-понуда за ново теретно 

теренско возило ЈНМВ-15-1.1.8/2017. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, 

адресу, телефон и контакт особу. Понуде које стигну после рока наведеног у предходном 

ставу сматраће се неблаговремене. 

 



 

 

 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене 

понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

 

7.Место и начин отварања понуда 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана односно у року за достављање истих, 

06.11.2017.год. са почетком у 13,00 часова, у просторијама ЈКП''Моравац''Мрчајевци. 

 

8.Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

У поступку отварања понуда овлашћени представници понуђача су дужни да доставе 

овлашћења за заступање. 

 

9.Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда. 

 

10.Контакт: 

Особа за контакт Михаило Лукић, тел/факс 032/800-196 еmail: moravac.jkp@open.telekom.rs 

 

 

 

 

 

 


