РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО - ГРАДСКА УПРАВА
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1.
На основу члана 34. став 2. и став 6. члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/13 и
104/13), Одлуке о покретању поновљеног поступка прве фазе квалификационог поступка јавне набавке број
1257/19 од 12.07.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 1258/19 од 12.07.2019.
године,
Наручилац - Градска управа града Краљева oбјављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
1. За прву фазу поновљеног квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу
инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као Наручиоца,
ЈН број 404-57/19-VII.
2. Назив и ознака из општег речника набавке: Рушење и разбијање зграда; земљани радови - 45110000
3. Јавна набавка није обликована по партијама.
4. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки и са интернет
странице - сајта наручиоца www.kraljevo.rs
5. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а који су ближе одређени
Конкурсном документацијом.
6. Подносиоци пријава су обавезни да уз пријаву доставе доказе о испуњености услова за учешће у поступку у
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и Конкурсном документацијом.
7. Пријаву може поднети подносилац пријаве који наступа самостално, подносилац пријаве који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група подносилаца пријаве која подноси заједничку пријаву за прву фазу
квалификационог поступка.
9. Пријаве се могу поднети непосредно:
 у пословним просторијама Наручиоца, зграда Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1.
Краљево, ПИСАРНИЦА.
 путем поште на адресу Наручиоца: Градска управа града Краљева, Одељење за заједничке послове,
Одсек за јавне набавке, Трг Јована Сарића 1. Краљево 36000.
10. Пријаве се подносе у затвореној коверти. На коверти написати: „Пријава за јавну набавку ЈН број 404-57/19VII прва фаза поновљеног квалификационог поступка, набавка радова на рушењу објеката по налогу
инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца НЕ ОТВАРАТИ“ Подносилац пријаве је дужан да на полеђини коверта назначи назив, адресу, телефон и особу за
контакт.
11. Рок за подношење пријава је 35 (тридесетпет) дана од дана објављивања Позива за подношење пријава на
Порталу јавних набавки. Благовремене ће се сматрати све пријаве које стигну на адресу Наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока и то 22.08.2019. године, до 11,00 часова без обзира на начин доставе.
12. Отварање поднетих пријава ће се обавити истог дана 22.08.2019. године у 12,00 часова, у просторијама
Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1. Одељење за заједничке послове, Одсек за јавне
набавке, III спрат, канцеларија број 300.
13. Представник подносиоца пријаве, пре отварања понуда је дужан да достави писмено овлашћење-пуномоћје
да може у име подносиоца пријаве да присуствује отварању понуда.
14. Одлука о признавању квалификација биће донета у року од 25. дана од дана отварања понуда.
15. Лица за контакт: Одсек за јавне набавке Градске управе, контакт телефон/факс: 036/306-058, e-mail:
javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org

