
JП „КОМУНАЛАЦ“  
ДИМИТРОВГАД 
БРОЈ : 389-4/19 
ДАНА: 24.02.2020.год. 
 

На основу члана  4. став 1. члана 39. став 5. и члана 61. став 1.  Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“,број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о 
покретању поступка бр. 389-2/19 од 19.02.2020. године, ЈП „Комуналац“ Димитровград, 
Балканска бр. 30 
  

            Објављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ЈНМВ 8У/20 

 
 

Предмет јавне набавке услуге – Израда студије оправданости за изградњу 
отпадних вода са анализом тржишта расположивих технологија пречишћавања и 
дефинисања концепта инвестиције, за потребе наручиоца у 2019/2020. години. 

Наручилац: Јавно предузеће „Комуналац“ Димитровград, Балканска бр. 30 
Редни број набавке: 8У/20 
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности  

Поступак јавне набавке услуга 8У/20 не спроводи се по партијама. 
Ознака из општег речника – 71240000- архитектонске, инжењерске услуге и 

услуге планирања. 
Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), Позивом за подношење понуда и 
Конкурсном документацијом.  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају 

услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС’’ 
бр.124/12,14/2015 и 68/2015) као и додатне услове предвиђене конкурсном 
документацијом.   

Непосредни увид и преузимање конкурсне документације, без накнаде, може се 
извршити код Наручиоца, у управној згради у ЈП „Комуналац“, Балканска 30, сваког 
радног дана од 07.00 до 15.00 часова, почев од дана објављивања позива за достављање 
понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници до истека рока за подношење 
понуда.  

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију 
на Порталу јавних набавки и на интернет страници  www.komdmg.org.rs  

Уколико понуђач конкурсну докуменатацију преузима лично потребно је да уз 
захтев за достављање конкурсне документације достави и  податке о лицу које је 
овлашћено за преузимање конкурсне документације.  

Адреса наручиоца за достављање захтева за конкурсну документацију је: ЈП 
„Комуналац“ Димитровград, Балканска бр. 30, факс 010-362-178.  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 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. Понуђач је дужан да на коверти или кутији 
назначи следеће: ,,Понуда за Израду студије оправданости за изградњу отпадних вода 
са анализом тржишта расположивих технологија пречишћавања и дефинисања 
концепта инвестиције, ЈНМВ бр. 8У/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.  



Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити 
исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда која садржи варијанте биће 
одбијена као неприхватљива.  

Рок за подношење понуда је 03.03.2020. године до 10.00 часова. 
Благовременом понудом сматраће се понуда понуђача приспела на писарници у 

седишту наручиоца до 03.03.2020. године до 10:00 часова, без обзира на начин 
подношења.  

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење 
понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања 
понуда вратити неотворену. 

Јавно отварање понуда је 03.03.2020. године у 10:30 часова у просторијама 
управне зграде предузећа ЈП „Комуналац“ Димитровград, Балканска бр.30.  

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно 
учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење.  
Овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно 
учешће у поступку јавног отварања понуда мора бити потписано од стране овлашћеног 
лица понуђача. 

Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће 
бити третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку отварања 
понуда.  

Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је 
да се такав легитимише личног документа (лична карта, пасош).  

Наручилац ће одбити неприхватљиве и неодговарајуће понуде. 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварња 

понуда. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања 

понуда.  
 

Лице за контакт: Катарина Димитров, факс 362-178 e-mail 
:pravnasluzba.jpkomunalac@gmail.com. 
  
 
 
 
 

 


