
На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", број 116/2008)               

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД-ПУТ", из Београда, Нушићева 21 

објављује  
ЈАВНИ ПОЗИВ  

за прикупљање понуда за јавну набавку резервних делова за комбиновану машину "Komatsu  
WB93R-2" (шифра 41/2013)                       

 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМБИНОВАНУ МАШИНУ "KOMATSU 

WB93R-2" 
          
Наручилац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуде под условима из овог јавног позива и 
конкурсне документације.                           

Право учешћа у поступку имају домаћа или страна правна или физичка лица која испуњавају услове 
прописане чланом 44. Закона о јавним набавкама а које доказују на начин предвиђен чланом 45. Закона. 
Уз понуду и доказе из члана 45. Закона, наведених у конкурсној документацији, понуђач је у обавези да 
достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.      

Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума економски најповољније 
понуде. Оцењивање и избор најповољнијег понуђача заснива се на следећим критеријумима:     
 

Непосредан увид у конкурсну документацију и преузимање исте може се извршити од дана 
објављивања јавног позива у "Службеном гласнику Републике Србије". Преузимање конкурсне 
документације могуће је након уплате износа од 1.000,00 динара, неповратно, на текући рачун 
наручиоца број: 105-500110-95. Конкурсна документација се преузима у Служби за јавне набавке ЈКП 
"Београд-пут", ул. Нушићева бр. 21, Београд, сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова. Конкурсна 
документација се може преузети уз презентацију доказа о бесповратној уплати износа за откуп 
конкурсне документације и прилагање овлашћења за представника који преузима конкурсну 
документацију.                                                                    
Понуде се достављају у року од 33 дана од дана објављивања јавног позива у "Службеном гласнику 
Републике Србије", у затвореним ковертама, поштом или лично преко писарнице на адресу: ЈКП 
"Београд-пут", ул. Нушићева бр. 21, 11000 Београд, са назнаком "Понуда - резервни делови за 
комбиновану машину "Komatsu WB93R-2" (шифра 41/2013) - НЕ ОТВАРАТИ". Последњег дана рока 
понуде се достављају до 10.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Уколико рок истиче на 
дан који је нерадан, за последњи дан достављања понуда сматраће се први следећи радни дан до 10.00 
часова. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача.                                                                          

Наручилац неће одговарати за достављање понуде на погрешно место или превремено отварање исте 
уколико понуђач на коверти не назначи горе наведене податке. Понуда ће бити одбијена ако је 
неисправна или неодговарајућа односно ако је достављена у отвореној коверти или ако садржи 
неистините податке. Понуда која је  поднета по истеку рока за подношење понуда сматраће се 
неблаговременом, а наручилац ће такву понуду по окончању поступка отварања понуда вратити 
неотворену понуђачу. Такође не прихватају се понуде са варијантама и свака понуда такве врсте биће 
одбијена. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико се установи да нису 
испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама, у ком случају 
наручилац нема обавезу да понуђачима надокнади трошкове израде понуда нити евентуалне штете које 
ће понуђачи претрпети услед обуставе поступка.                                                                               

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски последњег дана који је одређен за предају понуда, са 
почетком у 11.00 часова, у дирекцији ЈКП "Београд-пут", улица Нушићева бр. 21/II. Отварању понуда 
могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство представника 
понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку.                                                                

Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.                    

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересовани могу тражити од 
наручиоца, у писаном облику, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. Одговоре на 

- Цена .................................................................................................. до 90 пондера, 
- Рок плаћања ……............................................................................  до 10 пондера. 



техничка питања у вези јавног позива заинтересовани могу добити преко телефона 011/ 2071-671. Особа 
за контакт је Милан Пламенац.                 
Текст  јавног  позива је објављен  у   листу "Сл.гласник  Републике Србије" бр. 46 од   24.05.2013. године.  
Рок за предају понуда  је  26.06.2013. године. 
 


