
              
  ЈП Аеродром “Поникве”

      Димитрија Туцовића 52
                                                                                      31000 Ужице
                                                                                      пиб:107075180

  м.број:20737212

Број: 03-41/3-2014
Датум: 28.03.2014.

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012)  и  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  бр.  6/2014  03-41/1-2014  од
10.03.2014. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

1. Назив наручиоца
Јавно предузеће Аеродром “Поникве” Ужице

2. Адреса наручиоца
Димитрија Туцовића 52, Ужице

3. Врста наручиоца
Јавна предузећа – локална самоуправа

4. Врста поступка јавне набавке
Отворени поступак

5. Врста предмета
Добра

6.  Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Отворени поступак (добра)  бр.  6/2014 „Набавка  теренског  возила путем  финансијског
лизинга“, назив и ознака из општег речника набавке: теренска возила-34113300.

7.  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
Најнижа понуђена цена.

8.  Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна  документација  се  може преузети  у  просторијама  ЈП  Аеродром “Поникве",
Зграда Градског развојног центра,  ул.  Петра Ћеловића бб,  31000 Ужице, сваким радним
даном од 7.30 до 15.30 часова. Конкурсна документација је доступна и на Порталу јавних
набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

9. Адреса  државног  органа  или  организације,  односно  органа  или  службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни  подаци о  пореским обавезама,  заштити животне  средине,  заштити  при
запошљавању, условима рада и сл:

http://www.portal.ujn.gov.rs/


Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија
и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне  средине  и  у  Министарству  енергетике,  развоја  и  заштите  животне  средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Благовременом  понудом  сматраће  се  понуда  приспела  на  адресу: Јавно  предузеће
Аеродром  “Поникве“  Ужице,  ул.  Димитрија  Туцовића бр.  52,  Ужице,  до  28.04.2014.
године до 12 часова, без обзира на начин достављања. Понуђач који не доставља понуду
преко поште, предајe је  у просторијама Јавног предузећа  Аеродром “Поникве“ Ужице,
адреса: Зграда Градског развојног центра,  ул.  Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице. Понуда
приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а
Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење
понуде.  Понудa се  припрема  и  подноси  у  складу  са  позивом  и  конкурсном
документацијом.   Пожељно  је  да  понуђач  не  издваја  из  целине  делове  тендерске
документације  које  сматра  непотребним  ,  нити  да  им  мења  место  .    Понуду  на
оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству  потребно је  доставити у
фасцикли  са  механизмом, у  затвореној  коверти  или  кутији  са  назнаком ,,Понуда  за
отворени  поступак  (добра)  бр.  6/2014 „Набавка  теренског  возила“ -  НЕ
ОТВАРАТИ”,  на адресу:  Јавно предузеће  Аеродром “Поникве“ Ужице,  ул.  Димитрија
Туцовића бр. 52, 31000 Ужице. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу
понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  Понуду доставити на српском
језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

11. Место, време и начин отварања понуда
Поступак  јавног  отварања  понуда  одржаће  се 28.04.2014. године у 12,15  часова, у
пословним просторијама Јавног предузећа Аеродром “Поникве“ Ужице, Зграда Градског
развојног  центра  ул.  Петра  Ћеловића  бб,  31000  Ужице. Поступак  отварања  понуда
спроводи Комисија образована решењем наручиоца.

12.  Услови  под  којима  представници  понуђача  могу  учествовати  у  поступку
отварања понуда
Пре  почетка  поступка  јавног  отварања  понуда представници  понуђача, који  ће
присуствовати  поступку  отварања  понуда,  дужни  су  да  Комисији предају  писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.
Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.

13. Рок за доношење одлуке
Одлуку о додели уговора,  која ће бити обраложена,  Наручилац ће донети у оквирном
року од 25 дана од дана отварања понудa.

14. Лице за контакт
Саша Савић, директор ЈП Аеродром “Поникве”, e-mail:office@aerodromponikve.rs
Драгана Алексић, дипл.саобр.инж, e-mail: dragana.aleksic@aerodromponikve.rs

mailto:dragana.aleksic@aerodromponikve.rs

