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Јавна набавка
Машина за обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
ЈКП „Комуналац“ Лесковац
Број: 1/2015
Дана: 12.05.2015.

ЛЕСКОВАЦ

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Наручилац
Наручилац Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лесковац, адреса: Јужноморавских
бригада 100 16000 Лесковац позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуде у складу са Законом о јавним набавкама, Конкурсном документацијом и овим
позивом.

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка покренута је Одлуком наручиоца број 2613 од 05.05.2015. године и
спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012), чл. 39. Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“, бр.29/2013), Законом о општем управном поступку и Законом о
облигационим односима.
Позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1/2015 су добра:
Машина за обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације – ОРН: 34922000.
Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у прилогу 9 Конкурсне
документације, „Техничке спецификације”.

4. Рок и начин подношења понуде
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, с тим да ће на коверти
назначити следеће: „Понуда за јавну набавку добара: Машина за обележавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације – ЈНМВ број 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“ и на полеђини коверте навести
свој тачан назив и адресу, телефон и факс, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт,
или може наведене податке попунити на обрасцу приложеном у конкурсној документацији и
залепити на коверат.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, лично или путем
поште, до 26.05.2015.године до 10,00 часова, на адресу ЈКП „Комуналац“ Лесковац,
Јужноморавских бригада 100, 16000 Лесковац.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно до
26.05.2015.године до 10,00 часова часова сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након
окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу,
са назнаком да је поднета неблаговремено.

5. Време, место и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се дана 26.05.2015.године до 10,30 часова, на адреси
наручиоца ЈКП „Комуналац“ Лесковац, Јужноморавских бригада 100, 16000 Лесковац у
канцеларији правне службе.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да председнику комисије предају писмена овлашћења
(прилог 14), на основу којих ће доказати да су овлашћени од стране понуђача за учешће у
поступку јавног отварања понуда.

Наручилац задржава право да накнадно, након спроведеног поступка отварања понуда,
провери исправност приложене документације у понудама.

6. Рок за доношење одлуке
Одллуку о додели уговора наручилац ће донети у року од пет (5) дана од дана јавног отварања
понуда.

7. Критеријум за избор најповољније понуде
Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума „економски најповољнија
понуда“ .

8. Додатне информације
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 7 – 15 h.
Особа за контакт је Александар Тошић, телефон 016 243 240, e-mail:
komunalac@gradleskovac.org

