
П О З И В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова на главној црпној 

станици у Ковину – аутоматска решетка 

 
Назив наручиоца: ЈП „Ковински комуналац“  

Адреса наручиоца: Цара Лазара бр.92, 26 220 Ковин 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 

Оснивач: Скупштина општине Ковин 

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара у складу са 

чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15 ). 

Предмет јавне набавке: радови на главној црпној станици у Ковину – аутоматска решетка 

ОРН: 45252100 - Радови на изградњи уређаја за прераду отпадних вода 

Набавка није подељена по партијама. 

Критеријум за оцењивање понуда за доделу уговора. 

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“. 

Начин преузимања конкурсне документације 

Потенцијални понуђачи конкурсну документацију могу преузети: на Порталу јавних набавки, 

или непосредно у просторијама ЈП „Ковински комуналац“ Цара Лазара бр.92, 26 220 Ковин, 

сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.  

Начин подношења понуде и рок: 

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, лично или путем поште на адресу 

наручиоца: ЈП „Ковински комуналац“ Цара Лазара бр.92, 26 220 Ковин. 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена у затвореној коверти на којој је на 

предњој страни написан текст „Понуда за набавку радова  на главној црпној станици у 

Ковину – аутоматска решетка -  НЕ ОТВАРАТИ - ЈНМВ бр. III-1.3.1/20". На полеђини 

коверте навести назив, адресу, број телефона, е-mail и име особе за контакт. 

 

Рок за подношење понуда је 18.03.2020.године до 12:00 часова. 

Понуда која буде примљена од стране Наручиоца до наведеног рока сматраће се благовременом 

и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка 

отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са напоменом да је иста поднета 

неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом 

паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју се 

набавку понуда подноси-неће се разматрати. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће дана 18.03.2020.године у 12:15 часова у просторијама ЈП 

„Ковински комуналац“ Цара Лазара бр.92, 26 220 Ковин. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача који 

доставе уредно оверено печатом овлашћење или пуномоћ за учествовање у поступку отварања 

понуда, а који такав докуменат доставе Комисији непосредно пре почетка отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке: 

Оквирни датум за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда о чему 

ће сви понуђачи бити обавештени na начин и у законском року. 

Лице/Служба за контакт – Бошков Иван, телефон 013/742-150 или 064/867-25-28. 

Е - mail адреса: javne.nabavke@jpkk.rs  
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