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Број:     56-01/2020 

Датум: 20.01.2020.год. 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић 

Адреса Наручиоца Кнић бб, Кнић 

Интернет страница Наручиоца www.komunalacknic.rs 

Врста наручиоца Јавно предузеће 

Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета Добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из 

општег речника 

МВ-05/2020- Камени дробљени агрегат 

44900000 – Грађевински камен, кречњак, гипс и 

шкриљац 

Број партија (3)три 

1. Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5мм 

2. Камени дробљени агрегат гранулације 0-63мм 

3.Камени дробљени агрегат од 4 до 8 

Критеријум, елементи критеријума за доделу 

уговора 

,,Најнижа понуђена цена,, 

Начин преузимања конкурсне документације Конкурсна документација се може преузети у 

електронском формату на интернет страници 

Наручиоца : www.komunalacknic.rs као и на 

Порталу јавних набавки : portal.ujn.gov.rs. 

Начин подношења понуде и рок за подношење 

понуде 

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним 

ковертама или кутијама (затвореним на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара) са назнаком назива 

и адресе понуђача и назнаком ,,ПОНУДА  за 

набавку број МВ-05/2020, КАМЕНИ 

ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ, партија бр.___назив 

партије_____поштом, или лично на адресу ЈКП 

,,КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ ул. Кнић бб,- писарница 

предузећа. На полеђини коверте навести назив и 

пуну пословну адресу понуђача. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Рок за подношење понуда је 28.01.2020. год. до 

14,00 часова, укључујући и понуде послате 

поштом. 

Место, време и начин отварања понуда Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 
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28.01.2020. год. са почетком у 15,30 часова у 

просторијама ЈКП „КОМУНАЛАЦ КНИЋ“  

Отварање понуда је јавно и може  му 

присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно да 

учествују само овлашћени представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно 

оверено овлашћење за учествовање у поступку. 

Услови под којима  понуђачи  могу да учествују 

у поступку јавне набавке 

Право на учествовање у поступку имају сва 

заинтересована лица која испуњавају обавезне 

услове за учешће у поступку у складу са чл.75. као 

и допунске услове из чл.76. Закона о јавним 

набавкама (,,Службени гласник РС,, број 124/12, 
14/2015 и 68/2015 ). У понуди понуђач доставља 

доказе о испуњености обавезних услова из члана 

75. као и допунске услове из члана 76, а у складу са 

чланом 77. Закона о јавним набавкама, у оригиналу 

или фотокопији. Докази из чл.77. став 1. тачка 2. и 

4. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда. Доказ из чл. 77. став 1. тачка 3. 

мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда.  

У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, 

понуђачи који се налазе у Регистру понуђача, нису 

у обавези да доставе доказе о испуњености 

обавезних услова за учествовање у поступку јавне 

набавке из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона 

о јавним набавкама. У том случају, понуђач који 

испуњава услове из члана 78. Закона о јавним 

набавкама, дужан је да у понуди наведе интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. 

Рок за доношење одлуке Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са 

овом јавном набавком је 10 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

Контакт Тел. 034-510-116 

 

 

 

 
ЈКП "КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић 

Комисија за јавне набавке 

 


