
На основу члана 55, члана 57. став 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

www.vojvodinasume.rs 

 

о г л а ш а в а 

ПОЗИВ  

за подношење понуда у отвореном  поступку, за јавну набавку добара:  

 

- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ  2017. год. - 

(за потребе ШГ „Сомбор“) 

 

 (број 24/17) 

 

Предмет јавне набавке су добра: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ  2017. год. (за 

потребе ШГ „Сомбор“) по партијама, за потребе ШГ „Сомбор“ Сомбор, Апатински пут 

11, у отвореном поступку јавне набавке. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  

-делови машина за пољопривреду и шумарство- 16800000 

-механички резервни делови осим мотора и делова мотора -34320000 

-резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле- 34330000 

-електрична опрема за моторе и возила- 31610000 

- разни резервни делови- 34913000  

 

Предмет јавне набавке је обликован у више партија, према следећем: 

Ред. бр. 

Партије 
Н А З И В 

1. Резервни делови за тракторе САМЕ 

2. Резервни делови  за форвардере и харвестере Timberjack John Deere   

3. Резервни делови за моторе CUMINS 

4. Резервни делови за моторне тестере, чистаче, кресаче и прскалице 

5. Резервни делови за Тракторе Белорус - МТЗ 

6. Резервни делови за Тракторе Зетос,Урсус и ЗТС 

7. 
Резервни делови за ИВЕРАЧЕ Elefante, Eletari И Rotor, мулчер Wilibald, сензорске 

тањираче и атомизер Мајерс 

8. 
Резервни делови за грејдер Р.Дакић,утоваривач УЛТ 160,багер 610,гусеничар ТГ 200 

и 120 и БНТ 105 

9. Резервни делови за хидрауличне дизалице HIAB, JONSERED, Cranab и Longlift 

10. 

Резервни делови за плугове, тањираче и дрљаче (Леминд, МБВ и Ченеј), за 

култиваторе и сејачице ИМТ, за  прскалице и атомизере Морава и Металоградња, 

прскалице Агромеханика, за сејачице, приколице и осочаре Мајевица 

11. 
Кардани и делови кардана за пољопривредне машине и прикључке као и специјалне 

шумске машине (широкоугаони ) 
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12. Машинска обрада и израда делова по узорку или цртежу 

 

       Опис, врста и остале карактеристике предмета јавне набавке добара, дефинисани су  

у конкурсној документацији. 

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка 

лица, која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност 

услова се доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање 

испуњености услова за учешће, садржаним у конкурсној документацији. 

         Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке и 

на интернет страници наручиоца: http://www.vojvodinasume.rs  

        Адреса и и/или интернет адреса државног органа или организације, односно 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе на којима се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 

средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. садржане су у конкурсној 

документацији. 

         Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда  на Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца, до 10,00 часова 

последњег дана рока, без обзира на који начин се доставља понуда.  

 

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом, или предају лично на адресу: 

 

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  

25000 СОМБОР Апатински пут 11 

Понуде морају бити поднете у затвореним ковертама са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ - 

ПОНУДА ПО ПОЗИВУ ЗА ПОНОШЕЊЕ  ПОНУДА БР. 24: - РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ  2017. год. (за потребе ШГ „Сомбор“)  Партија/е бр. 

__________, а на полеђини назначити назив понуђача, адресу и бр. телефона/факса. 

       Садржина понуде и обавезни прилози уз понуду, дефинисани су у конкурсној 

документацији. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу 

конкурсне документације. 

       Јавно отварање благовремено поднетих понуда спровешће се у седишту наручиоца, 

на горе наведеној адреси, дана 02.08.2017. год. у 10,30 часова.  

       Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз 

приложено писмено овлашћење. 

        Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

       Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року не дужем од 25 дана од дана 

отварања понуда.  

        Уговор ће бити достављен  у року од 8 дана стицања Законом прописаних услова у 

складу са  чл. 149. став 6. ЗЈН. 

        Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке, уколико установи 

да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације, односно из 

других Законом прописаних разлога. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ: 

Информације у вези са јавном набавком могу се добити сваког радног дана у периоду 

од 07-15 часова.   

 

Особа за  контакт: 

Роберт Шафхаузер, дипл.инж.шум.. - председник комисије,  

тел. 025/807 561; 062/800-53 76,  e-mail: rsafhauzer@gmail.com 
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