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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

-доставља               ____________________________ 

    
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И НАПОМЕНА ДА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК  ЈНМВ 

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

набавке мале вредности  - сукцесивна набавка добара - ексера по партијама ради 

закључења оквирног споразума на приод од две године са једним понуђачем и позива 

потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном 

документацијом а на основу овог позива за подношење понуда. 

 

Редни број набавке ЈНМВ 08/20 

Адреса наручиоца: Поштански фах 159, 34000 Крагујевац 

Матични број: 17864904 

ПИБ: 108341438 

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац 

Текући рачун: 840-1195664-02 

Шифра делатности: 8422 

Интернет страница: www.trzk.co.rs 

Регистарски број: Министарство одбране 

На ову набавку ће се примењивати: ЗАКОН О Ј АВНИМ НАБАВКАМА  

 
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке мале вредности је сукцесивна набавка добара - ексера по партијама 

а према Обрасцу бр. 1 - образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом у 

којој су прецизно описане карактеристике тражених добара. ОРН 44192200-ексери: 

Партија 1: челични ексери 

Партија 2: спирални ексери 

Партија 3: Шар.ж.ерни (конвекс) ексери 

Поступак ј авне набавке мале вредности започет ј е доношењем Одлуке о покретању 

поступка инт. бр. 2028-1 од 03.06.2020. године и објављивањемовог Позива за достављање 

понуда.        
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Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко 

лице које испуњава услове предвиђене чланом 75 и 76. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/2015) и услове предвиђене конкурсном документа-

цијом. 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Рок за достављање понуда је 13.07.2020. године  до  12  часова. 

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

заводним печатом наручиоца закључно са даном 13.07.2020.године до 12 часова, по 

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 2028 - СУКЦЕСИВНА НАБАВКА ДОБАРА - 

ЕКСЕРА ПО ПАРТИЈАМА - НЕ ОТВАРАТИ “ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне 

документације који се обавезно попуњава и лепи на приложеној коверти или фасцикли 

понуде). 

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  

наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 13.07.2020. 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. 

 

4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Понуђач је дужан да понуду сачини у складу са конкурсном документацијом наручиоца  као 

и да попуни обрасце из конкурсне документације. Понуда која није сачињена у складу са 

конкурсном документацијом наручиоца  сматраће се неодговарајућом. 

Наручилац  може извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког радног дана 

од 8,00-14,00 часова у просторијама наручиоца, Технички ремонтни завод Каргујевац у 

Крагујевцу уз предају писменог овлашћења, или да достави писмени захтев за достављање 

конкурсне документације на факс наручиоца: 034/335-462 уз навођење  е-mail  адресе на коју 

ће конкурсна документација бити достављена, или се преузети са Портала Јавних набавки 

или интернет странице наручиоца. 

  

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. 

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

13.07.2020.године у 12,30 часова на адреси: ТРЗ 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. 

 

6. ОПЦИЈА ПОНУДЕ 

Опција понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

 

7.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Критеријум за избор понуде је: «најнижа понуђена цена» за сваку партију. 

http://www.trzk.co.rs/
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8.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

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

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

Лица за контакт : 

 

- за предмет набавке - Срђан Филиповић, 062/8049044. 

- за конкурсну документацију Цветковић Светлана, 034/300-070 (071).                                                                        

 

 

 

 

БП,ЕА/СЦ       ДИРЕКТОР 

        потпуковник 

        сц Расим Цириковић, дипл.инж. 

Достављено: 

-1х Портал ЈН 

-1 х Инт.стр. наручиоца 

-1 х Инт.стр МО  

-1 х  СЕП 

-1 х ТС (Срђан Филиповић) 
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