
ЈП,, КОМУНАЛАЦ“ 

ул.Балканска бр.30,18320 Димитровград 

Tel.010/362-764, 010/362-178 

Број : 320-4/20  

Датум: 14.02.2020.год. 

На основу Члана 60.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 

68/2015), објављујемо 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

ЗА НАБАВКУ УЉА И МАЗИВА- ЈНМВ 8Д/20  

Ознака из ОРН-09211000 

1)Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈП „Комуналац“ Димитровград, 

Балканска бр.30. 

 -   Предмет јавне набавке су уља и мазива, за потребе возног парка предузећа ЈП   

„Комуналац“ Димитровград, детаљније описано у конкурсној документацији. 

 -   Елемент критеријума за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“. 

 -  Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЈП Комуналац, 

ул.Балканска 30, 18320 Димитровград, или на интернет страници www.komdmg.mts.rs и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

-   Врста наручиоца: Јавно предузеће чији је оснивач локална самоуправа. 

-   Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. 

 2.) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 Предмет јавне набавке су добра –набавка уља и мазива. Назив и ознака из општег 
речника набавки су: ОРН – 0921000 Препарати за подмазивање. 

-    Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 -   Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно, на адресу ЈП 

„Комуналац“, ул.Балканска бр.30, 18320 Димитровград, у запечаћеној коверти, са назнаком: 

ПОНУДА ЗА ЈН бр.8Д/20 ,УЉА И МАЗИВА -НЕ ОТВАРАТИ. Понуду доставити 

најкасније до 24.02.2020.године до 12:00 часова. 

 -   Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, 

24.02.2020.године у 12.30 часова, у просторијама управе ЈП „Комуналац“, ул.Балканска 

бр.30, 18320 Димитровград. 

-  Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 

уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке пуномоћје за 

учешће у поступку отварања. У поступку отварања понуда могу активно да учествују само 

овлашћени представници понуђача. 

- 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:  

 Одлуку о избору најповољније понуде ће бити донета у оквирном року од 10 

(десет) дана од дана јавног отварања понуда. 

 -   Контакт особа: Драган Еленков: komunalac.komercijala@gmail.com 

 


