
                На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о
Јавним набавкама  (“Службени гласник  РС” број  124/12,14/2015 и  68/2015)  и  Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности 01/2019, број 08 од 28.02.2019. године,
и  Решења  о  образовању  Комисије,  број   09 од 28.02.2019.  године, ЈКП  „Комуналац“-
Бабушница, ул.7.јули, Бабушница, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: ЈКП „Комуналац“- Бабушница

Адреса Наручиоца: ул.7.јули, Бабушница  

Интернет адреса Наручиоца: /.

Врста наручиоца: јавно предузеће  

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

Врста предмета: Добра
ЈНМВ 01/2019, Набавка електричне енергије 
 
Назив и ознака из општег речника набавки је 09310000 – Електрична енергија   
Процењена вредност јавне набавке је 3.500.000,00  динара без ПДВ-а.

Број партија: 
Предметна јавна набавка  није обликована у партије.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор најповољније  понуде између  достављених  прихватљивих  понуда  ће  се
извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".
Начин  преузимања  конкурсне  документације,  односно  интернет  адреса  где  је
конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети
- са Портала јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs,

            Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа
или  службе  територијалне  аутономије  или  локалне  самоуправе  где  се  могу
благовремено  добити  исправни  подаци  о  пореским  обавезама,  заштити  животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Подаци о  пореским обавезама се  могу добити у  Пореској  управи Министарства
финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www. poreskauprava.gov.rs. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине,  Руже Јовановић 27 а,  Београд,  www.sepa.gov.rs  и  у  Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, www.merzs.gov.rs. 



Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs. 
 
Начин подношења понуде и рок:

 Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца: ЈКП
„Комуналац“- Бабушница, 7.јули 20, 18330 Бабушница, са назнаком: „ НЕ ОТВАРАТИ! -
Понуда за јавну набавку добара  - Набавка електричне енергије, ЈНМВ бр. 01/2019.“ 
Понуђач  подноси  понуду  у  затвореној  коверти   или  кутији,  затворену  на  начин  да  се
приликом  отварања  понуда  може  са  сигурношћу  утврдити  да  се  први  пут  отвара.  На
полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача,
име и презиме и број телефона особе за контакт. Понуда се саставља тако што понуђач
уписује тражене податке у преузете оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне
документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног лица.  Понуда
мора бити увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.  
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу  јавних  набавки  односно  у  време  и  на  начин  предвиђен  конкурсном
документацијом.  Уколико  задњи дан  рока  за  достављање  понуда  пада  у  нерадни  дан,
крајњи рок за достављање понуда је први следећи радни дан до 12.00 часова.
Благовременим  ће  се  сматрати  све  понуде  које  стигну  на  адресу  наручиоца
најкасније до 11.03.2019. године до 12:00 часова.  Наручилац ће, по пријему одређене
понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу, који је лично предао понуду, ће
издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).
Место, време и начин отварања понуда:

 Јавно отварање благовремених понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока
за  подношење  понуда  11.03.2019. године  са  почетком  у  12:30 часова,  у  присуству
понуђача,  на  адреси  наручиоца:  ЈКП  „Комуналац“- Бабушница,  7.јули  20,  18330
Бабушница.  
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у  поступку отварања
понуда:
Представници  понуђача  који  учествују  у  поступку  јавног  отварања  понуда  подносе
Комисији  за  јавну  набавку  оверено  овлашћење  за  учешће  у  поступку  јавног  отварања
понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне
карте  и  матични  број,  потпис  и  печат  овлашћеног  лица.  Без  оваквог  овлашћења,
представник  има  право  само  на  присуство  и  не  може  предузимати  активне  радње  у
поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго)
 Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид
личну карту.
Рок за закључење уговора:
У складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да уговор о јавној 
набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока 
за подношење захтева за заштиту права.У случају да је поднета само једна понуда 
наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту 
права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној
набавци,  наручилац  може  да  закључи  уговор  са  првим  следећим  најповољнијим
понуђачем.



Особа за контакт:

       Немања Петковић, дипл.правник, тел 010/385-731, факс 010/385-364

       е-mail: jkpkomunalacbabusnica@gmail.com. 
 Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику,  тражити  додатне  информације  или
појашњења у вези са припремањем понуде.


