П О З И В З А П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д Е ЗА ЈН бр.01/2015
Назив наручиоца:

ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ доо Крагујевац

Адреса наручиоца:

Крагујевац, Краља Петра I бр. 17

Интернет страница наручиоца:

www.gas-kg.com

Врста наручиоца:

Јавна предузећа – локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Јавна набавка услуга - услуге превоза путника у градском
и приградском превозу

Назив и ознака из општег речника набавке: 60112000 - услугe јавног друмског превоза
Предмет јавне набавке је обликован у 4 партије:

Партија 1 – категорија линија I
Партија 2 – категорија линија II
Партија 3 – категорија линија III
Партија 4 – категорија линија IV
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума: возни парк 40 пондера, попуст на цену 50 пондера, квалитет услуге 10
пондера.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на порталу јавних набавки portal.ujn.gov.rs, интернет
страници ГАС доо Крагујевац www.gas-kg.com и сваког радног дана од 07,30 до 15,00 часова у
просторијама ГАС доо Крагујевац, Краља Петра I бр. 17, 34000 Крагујевац, Србија.
Адресу и интернет адресу државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл.:
-Министарство финансија– Пореска управа Републике Србије
Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;
-Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Немањина 22-26, Београд,Република Србија,www.mpzzs.gov.rs;
-Министарство за рада, запошљавања,борачка и социјална питања
Немањина 22-26, Београд, Република Србија,www.minrzs.gov.rs;
-Завод за социјално осигурање
Бул. уметности10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs;
-Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs;
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се доставља у затвореној коверти која на предњој страни мора имати заводни број, а на
полеђини мора бити адреса и печат понуђача. Уколико је последњи дан истека рока за
подношење понуда нерадан дан, рок истиче до 13,00 часова првог наредног радног дана. Ако је
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понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену подносиоцу понуде,
са назнаком да је поднета неблаговремено. Крајњи рок за подношење понуда је 19.05.2015.год.
до 13,00 часова.
Радним данима сматрају се дани од понедељка до петка. Субота и недеља су нерадни дани.
Место, време и начин отварања понуда:
Последњег дана истека рока за подношење понуда
19.05.2015.год. у 13,15 часова. у
просторијама ГАС доо Крагујевац, Краља Петра I бр. 17, 34000 Крагујевац, Србија.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у постуку отварања понуда:
Право активног учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће
доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја
Рок за доношење одлуке:

15 дана од дана отварања понуда

Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну набавку, уколико
се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема
неодговарајућих и неприхватљивих понуда, односно из разлога предвиђених Законом о јавним
набавкама.
Лице за контакт:

Александар Поповић, Драгољуб Мерџан
email:office@gas-kg.com, faks:034/501-100

Напомена: Позив за подношење понуда је потребно урадити и објавити и на енглеском језику у
складу са чланом у складу са чланом 57. став 4. Закона о јавним набавкама
Комуникације ће се обављати у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.
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