
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

Врста поступка јавне набавке: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Опис потребе наручиоца у случају конкурентног дијалога:



Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 

У случају квалификационог поступка - рок за који се кандидатима признаје квалификација:

У случају подношења електронске пријаве - основни подаци о информационом систему 
наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

Посебна напомена ако је квалификација резервисана за установе, организације или 
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица:

Услови за признавање квалификације у квалификационом поступку:



Начин подношења пријава и рок за подношење пријава:

Место, време и начин отварања пријава:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку 
отварања пријава:

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити и 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл:
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	Text1: Јавно комунално предузеће "3.октобар"Бор
	Text2: 7.Јули 60
	Text3: www.jkpbor.rs
	Text13: Конкурсна документација се може преузети на интернет страници www.jkpbor.rs и на Порталу јавних набавки.
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text15: Пријаве могу поднети сва заинтересована лица која испуњавају услове предвиђене чл. 75. и 76. ЗЈН, стим што уз пријаву достављају и доказе о испуњености услова из тог члана сагласно члану 77. ЗЈН и конкурсном документацијом.Отварању пријава могу присуствовати овлашћени представници подносиоца пријава који су дужни да своје својство представника подносиоца пријаве докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку.
	Text16: Заинтересовано лице је дужно да поднесе пријаву најкасније до 17.06.2013 до 13.00 часова. Пријава се доставља непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Јавно комунално предузеће "3.октобар" у Бору, 7. јули 60, са назнаком: "Пријава за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара - набавка резервних делова за камионе и другу механизацију за потребе ЈКП "3.октобар" Бор ЈН 15/13 - не отварати".
	Text17: Благовремено достављене пријаве биће јавно комисијски отворене одмах по истеку рока за подношење пријава – 17.06.2013 у 13.30 часова, у просторијама наручиоца ЈКП "3.октобар" Бор, 7. јула 60.
	Text18: Одлука о признавању квалификације биће донета у року од пет дана од дана јавног отварања пријава. 
	Text19: Лице за контакт: Виолета Михајловић тел.030/432224 е-маил: jkp3oktobar@open.telekom.rs. Интернет страница: www.jkpbor.rs
	Text20: Додатне информације и обавештења у вези са припремом пријаве заинтересовано лице може тражити у писменом облику доставом захтева на адресу наручиоца, са назнаком: "Питања за комисију за јавну набавку резервних делова за камионе и другу механизацију" или на  mail адресу jkp3oktobar@open.telekom.rs.
	Dropdown3: [Добра]
	Dropdown2: [Квалификациони поступак]
	Text6: Партија 1: Путничка и доставна возила и то:  Марке Мерцедес Тип Вито, Марке Рено Тип Трафик, Марке Фолцваген Тип Транспортер Т4, Марке Југо  Тип 55, Марке Југо поли  Тип 55-поли, Марке Пунто Тип 1,7 ТД, Марке Цитроен Тип 1,4 АX, Марке Махиндра Тип Болеро доубле цаб БX5, Марке Застава Тип Ривал 40,8, Марке Застава Тип ОМ 40/35Б.Партија 2: Резервни делови за пумпе за воду надограђене на камионе марке Мерцедес 12-13 и Фап 16-16 (каталошка ознака центрифугалне пумпе 36.00.00/2РЛ ВАТРОСПРЕМ)Партија 3: Резервни делови за ауто-електрику за возила Мерцедес, Фап и ИвекоПартија 4: Резервни делови за камионе  Марке Мерцедес Тип: 12-13-Цистерне, Марке Мерцедес Тип: 13-17-Смећар, Марке Мерцедес Тип: 18-24-Смећар, Марке Мерцедес Тип: 26-26-Кипер, Марке Мерцедес Тип: 20-24-Кипер, Марке Мерцедес Тип: 18-28-Атего, Марке Мерцедес Тип:416 УНИМОГ.Партија 5: Резервни делови за камион Марке Фап Тип: 16-16-Цистерна, Марке Фап Тип: 16-20-Смећар, Марке Фап Тип: 19-21-Кипер, Марке Фап Тип: 22-28-Кипер.Партија 6: резервни делови за радне машине Марке Булдозер Тип ТГ-90, Марке УЛТ Тип: 100, Марке УЛТ Тип: 160, Марке Цатерпилар Тип: 428Д, Марке Тереx Тип: 970 Елите, Марке Крамер Тип: 312 СЕ.Партија 7: Резервни делови за радне машине Марке Трактор Тип: ИМТ 539, Марке Трактор Тип: ЈМ354 Кинез, Марке Трактор Тип:Тома Винковић  821, Марке Трактор Тип: Тома Винковић 730.Партија 8: Резервни делови за камион Марке ИВЕЦО Тип: МЛ120Е18 Еуроцарго Тецтор- аутосмећар подизач, камион Марке ИВЕЦО  Тип: МЛ180Е24 Еуроцарго Тецтор – аутосмећар вариопрес, камион Марке ИВЕЦО Тип:АД190Т31 Траккер-Аутоцистерна.
	Text4: Опрема и помоћни производи за превоз-34000000 (34300000-Делови и прибор за возила и њихове моторе).
	Text5: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: Kвалификација се признаје на период до краја 2013.године од дана када одлука о признавању квалификације постане коначна
	Text10: Да је регистрован односно уписан у регистар надлежног органа.Доказ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији.Да подносилац пријаве и његов законски заступник није осуђиван за неко кривично дело као члан криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  из привреде, против животне средине, за давање и примање мита и преваре.Доказ: Извод из казнене евиденције односно уверење  надлежног суда  и надлежне полициске управе МУП-а.Наведени докази не могу  бити старији од 2 (два) месеца пре отварања пријава.Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време обављања односно слања позива за подношење понуде.Доказ: Потврда привредног и прекршајног суда или потврда АПР-а. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење пријава.Да је измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбинеДоказ: -Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.-Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Наведени докази  не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања пријава.Финансиски и пословни капацитет да је подносилац пријаве у обрачунској 2012. години остварио укупно приход од продаје, у вредности од најмање 3.400.000,00 динара. Доказ: Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за обрачунску 2012. Годину. Напомена: Уколико подносилац пријаве у смислу члана 37. Закона орачуноводству и ревизији („Сл. Гласник РС“ број 46/2006, 111/2009) нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, Биланс стања и Биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног ревизора.Да подносилац пријаве располаже неопходним пословним капацитетом- да је подносилац пријаве у периоду од предходне три године (2010-2012) пре објављивања позива на Порталу јавних набавки  правном-им лицу-има/наручиоцу-има испоручио предметна добра у укупној вредности од најмање 3.400.000,00 динара. Доказ: Потврда-е, дата-е  према моделу Обрасца потврде из конкурсне документације потписана-е и оверена-е од овлашћеног лица правног-них лица-наручиоца којом-јима се потврђује да је подносилац пријаве у периоду од претходне три године пре објављивања позива на Порталу јавних набавки правном-им лицу-има/наручиопцу-цима испоручио предметна добра укупној вредности од од најмање 3.400.000,00 динара с тим да је минимум вредности испоручених добара за једно правно лице наручиоца 300.000,00 динара.  Потврда мора бити достављена у оригиналу или овереној копији или копији, издата, потписана и оверена од правног лица/наручиоца којем су испоручена добра при чему је: једна референца=једна потврда=једно правно лице.Вредности из достављених потврда се сабирају.Да подносилац пријаве располаже довољним техничким капацитетом, односно – да у моменту подношења пријаве поседује - користи пословни-магацински простор и минимум једно возило неопходно за транспорт предметних добара;Доказ: Изјава подносиоца пријаве (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да у моменту подношења пријаве поседује – користи пословни-магацински простор и минимум једно возило неопходно за транспорт предметних добара;Да подносилац пријаве располаже довољним кадровским капацитетом, односно -. да пре објављивања позива на Порталу јавних набавки  има у радном односу минимум  2 запослена  који раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке.Доказ: Изјава подносиоца пријаве (оверена печатом ипотписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да пре објављивања позива на Порталу јавних набавки  има у радном односу минимум  2 запослена  који раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке, са фотокопијама радних књижица за те запослене.Образац пријаве за подносиоца пријаве/образац подаци о подизвођачу (исправно попуњен, потписан и печатом оверен);Образац за признавање квалификације (потписан и печатом оверен);Образац изјаве о прихватању услова за искључивање са листе кандидата ( потписан и печатом оверен); Овлашћење за подношење пријаве, потписано и оверено печатом од стране осталих подносилаца пријава из Групе подносилаца пријава, УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА СА ОВЛАШЋЕНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ.
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