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1.  ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ 
ППНУДЕ 

 

 

1.   Наручилац 
 

Наручилац Јавнп Кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ Власптинце, адреса Кпнппничка  бр. 5, 

16210 Власптинце  ппзива све заинтереспване ппнуђаче да припреме и ппднесу ппнуде у 

складу са Закпнпм п јавним набавкама, Кпнкурснпм дпкументацијпм и пвим ппзивпм. 
 

2.   Врста ппступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка ппкренута је Одлукпм наручипца брпј 925 пд 30.05.2016. 

гпдине и спрпвпди се у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм п јавним 

набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012), чл. 39. Правилникпм п пбавезним елементима 

кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти 

услпва („Сл.гласник РС“, бр.29/2013), Закпнпм п ппштем управнпм ппступку и Закпнпм п 

пблигаципним пднпсима. 
 

Ппзив за предметну јавну набавку је пбјављен на Ппрталу јавних набавки. 
 

3.   Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке брпј 1/2016 су дпбра: Гпривп, назив пзнака из ппштег речника 

набавки: Еурп Дизел – 09134200, Еврп Премијум (безплпвни) – 0913200, ТНГ (плин) – 

09133000 и уља и мазива, назив пзнака из ппштег речника набавки – 09211000.



4.   Рпк и начин ппднпшеоа ппнуде 
 

Ппнуђач ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти пверенпј печатпм, с  тим да ће на кпверти 
назначити следеће: „Ппнуда за јавну набавку дпбара: Гприва и мазива – ЈНМВ брпј 2/2016- НЕ 
ПТВАРАТИ“ и на пплеђини кпверте навести свпј тачан назив и адресу, телефпн и факс, кап и 
име и презиме пвлашћенпг лица за кпнтакт, или мпже наведене ппдатке пппунити на 
пбрасцу прилпженпм у кпнкурснпј дпкументацији и залепити на кпверат. 

 

 
 

Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране наручипца, личнп или 

путем ппште,  дп  04.07.2016 .гпд.дп 12,00 часпва , на адресу:  ЈКП „Кпмуналац“, Кпнппничка 

брпј 5,16210 Власптинце. 

 

Ппнуда кпју наручилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпшеое  ппнуда, 

пднпснп дп 04.07.2016. гпд. дп 12,00 часпва сматраће се неблагпвременпм и неће се 

разматрати. Наручилац ће, накпн пкпнчаоа  ппступка птвараоа  ппнуда, неблагпвремену 

ппнуду вратити нептвпрену ппнуђачу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп. 
 

5.   Време, местп и начин птвараоа ппнуда 
 

Јавнп птвараое  ппнуда пдржаће се дана 04.07.2016. гпдине у 12,30 часпва,у седишту 

наручипца  ЈКП „Кпмуналац“, Власптинце ул. Кпнппничка бр. 5. 
 

Пре ппчетка ппступка јавнпг птвараоа  ппнуда, представници ппнуђача, кпји желе 

присуствпвати ппступку птвараоа  ппнуда, дужни су да председнику кпмисије предају писмена 

пвлашћеоа  (има у прилпгу), на пснпву кпјих ће дпказати да су пвлашћени пд стране ппнуђача 

за учешће у ппступку јавнпг птвараоа  ппнуда. 
 

Наручилац задржава правп да накнаднп, накпн спрпведенпг ппступка птвараоа  ппнуда, 

прпвери исправнпст прилпжене дпкументације у ппнудама. 
 

6.   Рпк за дпнпшеое пдлуке 
 

Одлуку п дпдели угпвпра наручилац ће дпнети у рпку пд пет (5) дана пд дана јавнпг 

птвараоа  ппнуда. 
 

7.   Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде 
 

Избпр најппвпљније ппнуде пбавиће се применпм критеријума  екпнпмски 

 најппвпљнија  ппнуда. 
 

8.   Дпдатне инфпрмације 
 

Дпдатне инфпрмације у вези са пвим ппзивпм мпгу се дпбити свакпг раднпг дана  пд 
 

7 – 15 h. Оспба за кпнтакт је Кпцић Зпран, телефпн 016/ 875-141, e-mail: 

komunalac_vl@open.telekom.rs. 
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