
 

 

 

БРОЈ:      1492 /4 

ДАТУМ:  05.12.2013.год. 

               На  основу  члана  39

Закона  о  јавним  набавкама („Службени

поступка јавне  набавке  мале  

 

НАРУЧИЛАЦ:                   ЈАВНО

АДРЕСА:                             Змај

МЕСТО :                             Стара

ВРСТА  НАРУЧИОЦА:    ЈАВНО

ИНТЕРНЕТ  АДРЕСА :    www.cistocasp.rs

 

ПОЗИВ

У  ПОСТУПКУ

 

Поступак  јавне  набавке:          

Врста  предмета:                        

 

Опис предмета јавне набавке
                                                          

                                                                             
Број  јавне  набавке:                       

 

Општи речник набавке:                

 
Право  учешћа  у  поступку  имају

услове  предвиђене  чланом  75.  

                    Јавно комунално предузеће „Чистоћа

                      Стара Пазова, Змај Јовина б.б. 

                      Регистар Привредних субјеката  БД 53835/2005

                      Матични број: 08591148; шифра делатности

                      ПИБ: 100537204 

                      Ерсте банка ад. Нови Сад, текући рн. бр

 

 

члана  39.,  члана  55. став  1. тачка  2., члана 60., члана

(„Службени   гласник  РС „  бр. 124/12 )  и  Oдлуке

мале  вредности  бр.  1492 од  08.11.2013. година, 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ЧИСТОЋА

Змај  Јовина  бб 

Стара  Пазова 

ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ – Локална  самоуправа

www.cistocasp.rs 

Објављује 

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 

ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

            Јавна набавка мале вредности 

                     добра 

набавке:      Набавка теретног возила типа „Pick-

                                                          Носивости до 630 кг 

                                                                               
         17/13 

                   „Pick-up“ возила - 34131000. 

поступку  имају  сва  правна  и  физичка  лица  која  испуњавају

чланом  75.  Закона  о  јавним  набавкама,  као  и  додатне

1 

Чистоћа“ ј.п. 

БД 53835/2005 

делатности 38.11 

рн. бр 340-3890-94 

члана 61. и  члана  62. 

длуке  о  покретању    

ЧИСТОЋА“ ј.п. 

самоуправа 

ВРЕДНОСТИ 

-up“ 

која испуњавају  обавезне  

и  додатне  услове  из  



2 

 

члана  76. Закона  о  јавним  набавкама  у  погледу  финансијског, пословног,  техничког  и  

кадровског  капацитета  који  су  ближе  одређени  конкурсном  документацијом. 

Понуђачи  су  обавезни  да  уз  понуду   доставе  доказе  о  испуњености  услова  за  учешће  у  

складу   са  чланом 77. Закона  о  јавним набавкама  и  условима  из конкурсне документације. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 

Критеријум  за  доделу  уговора  је  економски најповољнија понуда.   

Конкурсна  документација  се  може  преузети  електронским  путем  са  Портала  јавних  

набавки,  као  и  на  интернет  страници  наручиоца   www.cistocasp.rs 

Конкурсна  документација  може  се  преузети  и  у  пословним  просторијама  наручиоца  на  

адреси: Змај  Јовина  бб; 22300  Стара  Пазова   Дирекција предузећа,  до  13.12.2013.  године,  

сваког  радног дана  до 14,00 часова. 

Понуде  се  могу  поднети  непосредно, у пословним просторијама наручиоца  -  на деловодник   

у  Дирекцији   на  адреси: Змај  Јовина  бб;  22300  Стара  Пазова,  или  путем поште. 

Понуда се подноси  у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у затвореној 

коверти са назнаком „Понуда  за јавну набавку – ЈНМВ бр. 17/13, Набавка теретног возила 

типа „Pick-up“ носивости до 630 кг– НЕ ОТВАРАТИ, личном доставом у просторије 

Дирекције „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, Змај Јовина бб или поштом на наведену адресу 

Наручиоца. На полеђини коверте навести пун назив и адресу понуђача, као и контакт особу и 

телефон. 

Рок за подношење  понуда  је  16.12. 2013. године,  до  11,00  часова. 

Јавно отварање понуда ће се обавити  16.12. 2013.  године  у  12,00  часова,  у  просторијама  

Дирекције  наручиоца   на  адреси: Змај  Јовина  бб; 22300  Стара  Пазова. 

Представник  понуђача ,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда  дужан  је  поднети  Комисији  

за  јавну  набавку  писано  овлашћење  за  учешће  у  поступку  јавног  отварања  понуда  

заведено  код  подносиоца  понуде. 

Одлука  о  додели  уговора биће  донета  у  року  од  10  дана од  дана отварања  понуда. 

Све информације везане за јавну набавку могу се добити писменим путем слањем захтева на e-

mail адресу cistoca@vojvodinaonline.rs или на факс: 022/363-028 за Комисију за јавну набавку 

мале вредности бр. 17/13. 

 

                                                                                                Председник Комисије 

                                                                                                    Богдан Миљевић 

 

 

                                                                       


