
 

 

ЈП,,Комуналац“ Димитровград 
Број: 163 -4/20 
Дана: 29.01.2020.године 
 

На основу чл. 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015  Закона о јавним набавкама  

ЈП,,КОМУНАЛАЦ“ 
Балканска број 30, Димитровград 

објављује 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

1.Врста поступка: јавна набавка у отвореном поступку. ЈН 1У/20. 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ,ВОЗИЛА И ЗАПОСЛЕНИХ 
ОРН - 66515100 – Услуга  осигурањаод пожара, 
ОРН - 66515200 – Услуга остала осигурања имовине 
ОРН - 66516400 – Услуга  осигурањаод опште одговорности 
ОРН - 66514110 – Услуга  осигурања моторних  возила 

                ОРН - 66512000 – Услуга  осигурања запослених 
 
2.Поступак се спроводи: ради закључења Уговора о јавној набавци. 
  Редни  број јавне набавке: ЈН 1У/20   
  Врста  предмета  јавне  набавке: Набавка услуга 
  Партије: Предметна набавка није обликована по партијама 
  Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа 

3.Позив за подношење понуда објављен дана 29.01.2020. године на: 
-  Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 
-  Интернет страници Наручиоца: www.komdmg.org.rs 
-  Порталу Службених гласила РС и база прописа.Начин преузимања конкурсне документације 
и интернет адреса: конкурсна докуметација се може преузети на интернет страници наручиоца 
www.komdmg.org.rs или Порталу јавних набавки. 
4.Место и време отварања понуда: Рок за достављање понуда: 28.02.2020. до 12:00 
 Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 
28.02.2020. у  12:30 часова на адреси: ЈП,,Комуналац“, Балканска број 30, 18320 Димитровград, 

у просторијама  управе наручиоца.  
         Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на 
основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 

5.Оквирни рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од 
дана јавног отварања понуда. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отврања понуда: 
Присутни овлашћени представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда комисији 
наручиоца подносе овлашћење, пуномоћје, за учешће у поступку јавног отварања понуда. 



         Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу 
ће издати потврду о пријему. 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. 
         Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
         У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 
мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
        Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу: 
ЈП,,Комуналац“ Димитровград ,ул.Балканска бр.30, 18320 Димитровгра с назнаком:  

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 1У/20 – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, 

ВОЗИЛА И ЗАПОСЛЕНИХ -  НЕ ОТВАРАТИ “ 

       Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте 
наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица 
за контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не 
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови и како би се 
приликом отварања могло са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
      
    6.  Критеријум за оцењивање понуда 
         Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. Конкурсном документацијом 

ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова. 

Нису дозвољене варијанте понуде. 
    7.  Контакт особа  
      Контакт особa : Драган Еленков, 010/362-764, е mail:komunalac.komercijala@gmail.com 
  

 

 


