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Број:72-4/20 
Дана:17.01.2020.године 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 10Д/20 

Назив наручиоца: ЈП,,Комуналац“Димитровград 
Адреса Наручиоца: Балканска 30, 18320 Димитровград 

Интернет страница наручиоца: komdmg.org.rs 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, ЈН 10Д/20 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке,назив и ознака из 
општег речника набавке: 

Набавка мини багера са прикључцима, назив и 
ознака из општег речника набавке: ОРН:43210000 

машине за земљане радове 
 

 

Критеријум за 
доделу 

уговора: 

Одлука о избору најповољније понуде у јавној набавци, донеће се применом 
критеријума економски најповољнија понуда.  
 

Ред. 
бр.  

ОПИС  
Број 

пондера  

1.  ЦЕНА  60 

2.  Рок испоруке 30 

3. Година производње 5 

4. Број радних сати 5 

 УКУПНО ПОНДЕРА:  100  

 

 

Резервни елементи критеријума: 
Уколико два или више понуђача буду имали исти број пондера изабраће се понуда 

оног понуђача који буде остварио већи број пондера по подкритеријуму цена.  

Начин 
преузимања 
конкурсне 

документације, 
односно 

интернет 
адреса где је 
конкурсна 

документација 
доступна 

 
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки Управе за 
јавне набавке интернет страници наручиоца komdmg.org.rs 

Начин 
подношења 

понуде и рок 
за подношење 

понуде: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште 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 или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 
Понуду доставити, на адресу: ЈП„Комуналац“Димитровград, ул.Балканска 
бр.30,18320 Димитровград, са назнаком: „Понудаза ЈН мале вредности, 
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ЈН10Д/20–Набавка добра-МИНИ БАГЕР СА ПРИКЉУЧЦИМА- НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 

ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

Рок за подношење понуда до27.01.2020. године у 10:00 часова. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. 

Место, време и 
начин 

отварања 
понуда: 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, 
дана27.01.2020.године, са почетком у10:30часова, на адреси наручиоца: 
ЈП„Комуналац“Димитровград ул.Балканска 30,18320 Димитровград – Управна 
зграда. 

Услови под 
којима 

представници 
понуђача могу 
учествовати у 

поступку 
отварања 
понуда: 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка 
отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у 
поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора 

бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 
овлашћеног лица понуђача. 

Рок за 
доношење 

одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 (десет)дана од дана отварања 
понуда. 

 

Лице за 
контакт: 

Лице  за контакт: Драган Еленков, komunalac.komercijala@gmail.com 

 


