На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 ,14/15
и 68/15) Наручилац Јавно Комунално Предузеће Чока ул. Палих бораца бр. 5
23320 Чока дана 16.08.2018. године објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 03/2018: под
називом јавна набавка мале вредности добара једног
ПОЛОВНОГ АУТО ПОДИЗАЧА
ЈНМВ 3/2018

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца: Јавно Комунално Предузеће Чока
Врста наручиоца: јавно предузеће основано од локалне самоуправе опоштине
Чока
Адреса: Палих бораца бр. 5 , Чока 23320
ПИБ: PIB 101417500
Матични број: 08148058
Шифра делатности: 36.00
Број рачуна: 355-1007019-39 „Војвођанска банка“ Експ. Чока
Интернет стараница наручиоца: coka.jkp.rs
ВРСТА ПОСТУПКА Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности у складу са Конкурсном документацијом, Законом o
јавним набавкама („Службени гласник РС“,број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и Одлуком о покретању
предметног поступка јавне набавке број 1090 од 16.08.2018. године.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке број 03/2018 је набавка
добара једног половног ауто подизача – возила за одношење смећа у
контејнерима ОРН: 34144510 – возила за одношење смећа.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА Критеријум за доделу уговора је:
„економски најповољнија понуда“.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Конкурсна
документација за предметну набавку меже се преузети са Портала јавних набавки,
http://portal.ujn.gov.rs/ и са сајта наручиоца: coka.jkp.rs .
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Понуда се
подноси у складу са Позивом и Конкурсном документацијом наручиоца. Понуде, са
припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти, на адресу
Наручиоца: ЈКП Чока , Палих бораца бр. 5 , Чока 23320 , са обавезном назнаком
на лицу коверте: ,,Понуда за јавну набавку половног ауто подизача - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, подизвођача и сваког

учесника понуђача у заједничкој понуди, особу за контакт и број телефона. Рок за
подношење понуде је 28.08.2018. године до 11:30 часова. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена до 28.08.2018. године до 11:30 часова на
адресу Наручиоца, без обзира на начин достављања.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА Јавно отварање понуда биће
одржано дана 28.08.2018. године у 12:00 часова, на адреси наручиоца: ЈКП
Чока , улица Палих бораца бр. 5 , 23320 Чока , пријема канцеларија. Благовремено
приспеле понуде ће се отварати по редоследу приспећа. О поступку отварања
понуда се води записник који потписују чланови Комисије за јавну набавку и
присутни представници понуђача. Понуђачу који је поднео понуду, а није
присуствовао у поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року
од 3 (три) дана од дана отварања понуда.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА Пре почетка поступка јавног отварања понуда,
представници понуђача који ће присуствовати у поступку отварања понуда, дужни
су да предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 5
дана од дана отварања понуда односно по истеку рокова за подношење захтева за
заштиту права.
ОСОБА ЗА КОНТАКТ Терхеш Ендре Телефон: 0230/ 71 – 174 или моб.
0648589231 и на интернет адреси jkpendre@gmail.com
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Председник Комисије Терхеш Ендре

