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Чувати до краја 2029_ године 

Ф-ја/ред.бр. _______________ 

08.10.2019.  А.Цогољевић 

(датум)  (потпис) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
Технички ремонтни завод 

НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

........... Бр. 4172-  

...................................... 20...... год. 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

 

 

 

 

 

 

1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Адреса наручиоца: Поштански фах 159, 34000 Крагујевац – Доња Сабанта – други 

корисници јавних средстава који су укључени у систем консколидованог рачуна трезора 

E-mail: trzk@trzk.co.rs 

Матични број: 17864904 

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац 

Текући рачун: 840-1195664-02 

Шифра делатности: 8422 

ПИБ 108341438 

Регистарски број: Министарство одбране 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/2015), 

Технички ремонтни Завод Крагујевац (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак јавне 

набавке мале вредности по партијама - број ЈНМВ 20/19 и позива потенцијалне понуђаче да 

поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном документацијом. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке редни број  20/19 је набавка добара - хемикалија: 

 
П1 –Натријум хидроксид -перла SRPS H.B1.032– у количини . од 1500 кг, процењена вредност 

300.000,00 дин. 

П2- Натријум хидроксид листићи SRPS H.B1.030 у количини  од 1000 кг, процењена вредност 

100.000,00 дин. 

које су ближе дефинисане у конкурсној документацији, ОРН:24000000. Право на учешће у 

поступку ове јавне набавке има понуђач који испуњава услове предвиђене чланом 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/2015)  и Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (»Сл.гл.РС« бр. 29/13) и услове предвиђене конкурсном 

документацијом. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Рок за достављање понуда је  21.10.2019. године до 12.00 часова 

. 

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена 

заводним печатом наручиоца закључно са даном 21.10.2019. године, до  12.00 часова, по 

http://www.trzk.co.rs/
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локалном времену. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу 

наручиоца:  Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац са 

назнаком : „ПОНУДА - ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ   –   НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА ПО 

ПАРТИЈАМА - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне документације). 
 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  

наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 21.10.2019. године до 

12,00  часова  по локалном времену. 

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све 

неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

Документација се може преузети: 

а) лично ( у просторијама ТРЗК)  

б) на основу писменог захтева за достављање конкурсне документације  достављеног на 

наш фах 034/335-462 или на  e-mail:trzk@trzk.co.rs са назначеном е-маил адресом 

понуђача на коју ће конкурсна документација бити прослеђена и са Портала Јавних 

набавки и на интернет страни Наручиоца,  Конкурсна документација садржи  26  странa. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда је јавно. 

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана        

21.10.2019.године у 12,15часова на адреси: Технички ремонтни Завод Крагујевац у 

присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања 

понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење)  за учешће у поступку 

отварања понуда. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Критеријум за избор најповољније понуде је –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА за све партије 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од најдуже 10 дана 

од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем. 

Лице за контакт у вези конкурсне документације: Аница Цогољевић, 034/305-587 

Лице за контакт у вези техничке спецификације производа: Костић Александра , 034/335-095, 

лок 321                                                                          

                         

ЕА/AЦ 

                                                                                                ДИРЕКТОР   

              п о т п у к о в н и к 

                                                                                сц Расим  Цириковић , дипл.инж. 

Доставити: 

-Портал јавних набавки 

-Интернет страница  и Мо  

-Roling 330-331 

-Metalexport 011/3756830 

-Tehnohemija 011/3293148 

--СЕП 
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