
 

Број: 101/2019 

Датум: 26.11.2019.                                                                                 Јавна набавка број: 1.2.56/2019 

На основу члана 55, 57, и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/2012, 

14/2015, 68/2015,) упућује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

У    отвореном  поступку јавне набавке  

  

 

Назив и адреса Наручиоца : Енергетика д.о.о. , Косовска 4А, 34000 Крагујевац 

Врста Наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу које 

нема индустријски или трговински карактер 

Интернет страница Наручиоца: www.energetika –kragujevac.com 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак  

Број партија: јавна набавка није обликована  по   партијама   

Број јавне набавке: 1.2.56/2019 

Врста предмета јавне набавке: услуга 

Предмет јавне набавке: Услуга уступања људских ресурса 2 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге запошљавања- ОРН 79600000 

Контакт служба: Служба за јавне набавке, е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com ,  

Факс:   034/304-783 

Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату са интернет странице 

Наручиоца: www.energetika-kragujevac.com , као и на Порталу јавних набавки, интернет 

адреса: http://portal.ujn.gov.rs/ 

 

1. Критеријум за оцену понуда: Најнижа понуђена цена 

- Рок плаћања: Плаћање услуга понуђачу ће се вршити након испостављања фактуре, 

са извршеним обрачуном ефективних радних сати, у року од  45 дана од дана истека 

месеца за који је извршен обрачун и испостављена фактура. 

- Период вршења услуге : Сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца, у периоди 

до утрошка финансијских средстава предвиђених за ту намену. Понуђач има обавезу 

да обезбеди довољан број Извршилаца за потребе Наручиоца и то у року од 2 (два) 

дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца. 

- Рок важења понуде:  не краћи од 60 дана 

 

2. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове из 

члана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 

68/2015, 14/2015, 68/2015): 

 

                           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; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан   

75. став 1. тачка 1. Закона), 

• да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона), 

• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. 

став 1. тачка 4. Закона), 

•да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5 

Закона) – у предметној набавци није потребна, 

• да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда 

(чл . 75. став 2. Закона). 

 

3. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену тако да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или 

путем поште на адресу Наручиоца: Енергетика д.о.о. Косовска 4А, 34000 Крагујевац - За 

службу јавних набавки, са назнаком: “ Понуда за јавну набавку - Услуга уступања 

људских ресурса 2 , број  1.2.56/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.  

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача. 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 26.12.2019. 

године до 10:00 часова. 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио 

након истека рока за подношење понуда. 

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању 

поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу  са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

4. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

26.12.2019.године у 10:30 часова, на адреси Наручиоца. 

                             Отварање понуда је јавно и може им присуствовати свако заинтересовано лице. 

  У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени    

представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 

отварању понуда.  

 

5. Понуђач који ангажује подизвођача, дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не сме бити већи од 50%) као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 
6. Рок у коме ће Наручилац  донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

 



7. Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља Службеник за јавне 

набавке, у времену од 08 до 15 часова, факс: 034/304-783, e-mail: jnabavka@energetika-

kragujevac.com 
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