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Број: 2377-4/18 
Датум: 30.10.2018 
 
 На основу члана 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 
68/15), Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке бр. 27Д/18 од 24.10.2018. године,  
ЈП „Комуналац“ Димитровград, Балканска бр. 30, 18320 Димитровград упућује : 
 
 

ПОЗИВ 
 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈН 27Д/18  

 

Резервни делови за теретна, путничка и специјална возила. 
 
Назив и адреса Наручиоца: ЈП "Комуналац", Димитровград, Балканска 30, 18320 Димитровград 
  ПИБ: 100610690 ;Матични број: 07299974 
Врста Наручиоца: Јавно предузеће – локална самоупрва. 
Интернет страница Наручиоца: www.komdmg.org.rs  
Врста поступка јавне набавке:Отворени поступак 
Поступак се спроводи: ради закључења Уговора о јавној набавци 
Редни  број јавне набавке: ЈН 27Д/18 
Врста  предмета  јавне  набавке: Набавка добара 
Партије: Предметна набавка је обликована по партијама 
Предмет јавне набавке: Партија 1- Резервни делови за теретна, доставна возила и  аутомобиле. 
                                           Партија 2 –Специјална возила  
Назив и ознака из општег речника набавке: 34330000- Резервни делови за теретна,доставна 
возила и аутомобиле. 
Позив за подношење понуда објављен дана 30.10.2018. године на: 
-  Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 
-  Интернет страници Наручиоца: www.komdmg.org.rs 
-  Порталу Службених гласила РС и база прописа. 
Рок за подношење понуда: 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца, односно до 30.11.2018. године до 12:00 часова. 
 
Датум и време отварања понуда: 30.11.2018. године у 12:30 часова 
 
1.  Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услуве предвиђене чл. 
75 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) у даљем тексту: ЗЈН), и 
додатне услове из чл. 76. ЗЈН ближе дефинисане конкурсном документацијом Наручиоца, уколико 
доставе доказе о испуњености услова. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе о 
испуњености услова сходно чл. 77. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15,  68/15) и осталим 
условима наведеним у конкурсној документацији. 
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин 
доказивања испуњености услова. 
 
2. Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је:„Најнижа понуђена цена“ 
 
3. Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату са интернет странице 
Наручиоца: www.komdmg.org.rs, као и на Порталу јавних набавки, интернет адреса:   
http://www.portal.ujn.gov.rs/.  
Такође, увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у 
просторијама наручиоца ЈП"Комуналац", Димитровград, Балканска 30, 18320 Димитровград, 
Управна зграда, сваког радног дана од 07:00 часова до 15:00 часова, лице за контакт Драган 
Еленков :komunalac.komercijala@gmail.com. 
 



. 

 

4. 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, непосредно или путем 
поште на адресу Наручиоца: ЈП"Комуналац", Димитровград, Балканска 30, 18320 Димитровград, 
са назнаком: "Понуда за јавну набавку р.бр. ЈН- 28Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача и телефон особе за 
контакт. 
 
5. Рок за подношење понуда је 30 (тридесет дана) од дана објављивања позива на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца. Уколико последњи дан за достављања понуда буде 
нерадни дан, рок за достављање понуда биће првог наредног радног дана.  
Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 30.11.2018. године до 12:00 
часова. 
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока 
за подношење понуда. 
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања 
понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 
6. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
30.11.2018. године у 12:30 часова,  на адреси Наручиоца. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.  
Представник понуђача дужан је да достави пре почетка поступка јавног отварања понуда 
Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учествовање у поступку јавног 
отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица 
и личну карту на увид. 
 
7. Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у року од 25 (двадесетпет)  дана од дана јавног 
отварања понуда.  
 
8. Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу 
благовремено добити исправни подаци: 
*   Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике 
Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov..rs/. 
Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама 
и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о 
пореским обавезама које администрирају ови органи. 
*  Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, 
Београд. Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/ (Министарство енергетике, развоја и заштите 
животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: 
http://www.merz.gov.rs/).  
*   Заштити при запошлљавањи, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне 
политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/. 
 
9. Контакт Драган Еленков телефон: 010/362-764 у времену од 07:00 до 15:00 часова, сваког 
радног дана. Е- mail адреса:  komunalac.komercijala@gmail.com  
 
 

ЈП"Комуналац", Димитровград 
комисија за ЈН-27Д/18 


