
SVIMA  ZAINTERESOVANIMA
Република Србија

2014-6-43/3
Датум: 06.03.2014.
                                              
На основу Члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 
124/2012) и одлуке Директора предузећа број 2014-6-43/1 од 06.03.2014. године, Комисија за 
јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ Д-08/14/ММ-26

Предмет: Канцеларијски материјал-ознака из општег речника набавки 30190000 (по 
     спецификацији у Обрасцу понуде).

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Право подношења понуда по овом позиву имају сва физичка и правна лица која испуњавају 
услове прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник 
РС“ број 124/2012).
Као доказ о испуњености услова Понуђач подноси сопствену оверену Изјаву дату у прилогу 
овога позива.
Понуђач може доставити једну понуду по овом позиву.
Понуду;  јасну  и  недвосмислену;  читко  испуњену  на  преузетом  обрасцу  понуде  и  оверену 
потписом и печатом овлашћеног лица, доставити у запечаћеној коверти поштом или лично.
Уз понуду обавезно доставити и податке о понуђачу и то: 

• Фотокопија извода из АПР-а
• Број телефона и контакт особа;
• Или решење о упису у регистар понуђача.
• Најповољнији  Понуђач  ће  бити  позван  да  поднесе  документацију 

коју прописује ЗЈН приликом потписивања Уговора

Одредбе по члану 76. ЗЈН које понуђач треба да испуњава; уз горенаведено доставити 
следеће доказе:

-Доказ (копија) ISO 14001 стандарда
-Доказ (копија) M обрасца за најмање седам запослених радника за реализацију ове  
набавке
-Доказ (копија) три саобраћајне дозволе; возила за реализацију ове набавке, било у 
власништву или у лизингу
-Доказ (копија) Биланса Успеха за 2011., 2012. и 2013. којим се доказује промет 
Понуђача од најмање 200.000.000,00 динара (свеукупно)
-Доказ (копија) о поседовању или изнајмљивању у Новом Саду ,адекватног магацинског 
простора од најмање 100 кв.м. 



Комерцијални услови: 
      Наведени у обрасцу понуде.

       Адресирати/Доставити:  ЈКП "Паркинг Сервис";  Булeвар Михајла Пупина број 1, 
21000  Нови  Сад  ,  соба  310/III- са  назнаком  „ПОНУДА  ПО  ЈНМВ   Д-08/14/ММ-26  НЕ 
ОТВАРАТИ“

Понуде се примају најкасније: 14.03.2014. до 12:00 час.

Отварање понуда: 14.03.2014. у 13:00 час  у просторијима Наручиоца.
Представници Понуђача могу присуствовати отварању Понуда уз
предато Овлашћење

        Напомена: Избор најповољнијег Понуђача биће обављен на основу критеријумa најниже 
понуђене цене. Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети најкасније у року од 10 дана од 
дана отварања приспелих понуда.

                                                                                                                           Служба Набавке 


