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      На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга 

Камионски превоз угља по партијама број: 217/17 од 07.06.2017., Наручилац Енергетика 

д.о.о. Крагујевац, Ул. Косовска 4А, 34000 Крагујевац, објављује 

 

 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ број 1.2.42/2017- Камионски превоз угља 
 

Подаци о наручиоцу: 

   

 

Наручилац: Енергетика д.о.о. Крагујевац 

 

Kонтакт: Служба јавних набавки 

Енергетика д.о.о. Крагујевац 

 

 

Адреса: Косовска 4А 

 

 

Поштански број: 34000 

 

 

Место: Крагујевац 

 

 

ПИБ: 101576503 

МБ: 17006100 

 

Телефон: 034/305-175, локали 503 и 505 

 

 

Телeфакс: 034/304-783 

 

E-mail:jnabavka@energetika-kragujevac.com 

 

Интернет  страница:                             

www.energetika-kragujevac.com 

 

 

1. Врста наручиоца: 

        Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу које нема  

индустријски или трговински карактер (члан 2. став 1. тачка 2 ЗЈН). 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

                        PIB: 101576503;MБ 17006100; Број жиро-рачуна: 160-1999-93 Intesa banca                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com
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2. Врста поступка: 

 

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку по партијама (2 партије). 

 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:   

   

Предмет јавне набавке је набавка услуга Камионски превоз угља 

  

ОРН 60100000  - Услуге друмског превоза  

  

 

5. Број партија : 

 

Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије, и то: 

 

 

 

Број и назив партије 

 

Назив и ознака из општег речника 

Партија 1 
Превоз угља на релацији РМУ 

Боговина - Енергетика 
60100000 услуге друмског превоза 

Партија 2 
Превоз угља на релацији РМУ Штаваљ 

- Енергетика 
60100000 услуге друмског превоза 

 

 

 

6. Критеријум за доделу уговора: 

 

  Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по свакој  партији без ПДВ-а.  

 

7. Начин преузимања конкурсне документације: 

 

      Конкурсну документацију наручилац истовремено са овим позивом  објављује на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

      У складу са тим, конкурсна документација може се преузети на:  

 

1. Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ 

2. Интернет страници наручиоца: www.energetika-kragujevac.com 

 

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, 

обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања 

понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и 

тиме ставити на увид и употребу заинтересованим лицима. 

http://portal.ujn.gov.rs/
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Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 

документима на Порталу за јавне набавке из претходног става. 

 

8. Начин подношења понуде и рок: 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или 

кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отварa. 

     Понуда се доставља на адресу: Енергетика д.о.о Косовска 4А, 34000 Крагујевац. 

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст  „ПОНУДА – 

Услуга друмског превоза и услуга превоза отпада , ЈН број 1.2.42/2017 – Камионски 

превоз угља - НЕ ОТВАРАЈ“ , а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. 

Рок за подношење понуда је по истеку 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог 

позива на порталу јавних набавки. Благовременом ће се сматрати све понуде које буду 

примљене од Наручиоца тридесет првог дана од дана објављивања овог позива на Порталу 

Управе за јавне набавке, до 10:00 часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуде које су поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се 

неблаговременим и биће, по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

 

9. Место, време и начин отварања понуда: 

 

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда биће одржано 07.07.2017. године у 10:30 

часова, у управној згради Енергетика д.о.о., у Дирекцији набавке у улици Косовска 4А, 

34.000 Крагујевац. 

 

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учестовати у поступку отварања 

понуда: 

 

Отварање  понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Представници понуђача морају  имати потписано и оверено овлашћење од стране 

овлашћеног лица понуђача, које морају предати Комисији за јавну набавку пре отварања 

понуда. У поступку отварања понуда могу активно учестовати само овлашћени 

представници понуђача која су поднела овлашћење. 
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11. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

 

      Одлука о додели уговора која ће садржати податке из члана 108. Закона о јавним 

набавкама,  биће донетa у року  не дужем од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања 

понуда. 

 У случају из члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац ће донети одлуку о 

обустави поступка. 

 

12. Лице за контакт 

 

     Додатне информације у вези са  предметном јавном набавком заинтересована лица 

могу  добити сваког радног дана (од понедељка до петка) од 8 до 15 часова, од стране 

Службе за јавне набавке путем и - мејла jnabavka@energetika-kragujevac.com или факса 

бр. 034/304-783, лице за контакт: Горан Радивојевић, руководилац Службе за ЈН. 

 

Комуникација се обавља сходно члану 20. Закона о јавним набавкама. 
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