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ЈКП Комрад Врање, 

Бр. 1543/3 

Врање 

      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Адреса наручиоца: ЈКП „Комрад“ Врање, Симе Погачаревића бр. 97., 17500 Врање 

E-mail: jkpkomrad@ptt.rs 

Матични број: 07196709 

Назив банке: Komercijalna banka AD Beograd 

Текући рачун: 205-31547-22 

Шифра делатности: 3811 

ПИБ: 100548000 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12,14/15 и  68/15), 

ЈКП “Комрад“ Врање (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак јавне набавке велике 

вредности у отвореном поступку - број OП 1-1/2018 и позива потенцијалне понуђаче да 

поднесу своје писане понуде у складу са конкурсном документацијом. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке редни број ОП 1-1/2018 је набавка добара–.Мазива ОРН: 092110000 - 

који су дати у Образцу бр.1 конкурсне документације. Право на учешће у поступку ове јавне 

набавке има понуђач који испуњава услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12,14/15 и 68/15)  и услове предвиђене конкурсном 

документацијом. 

П3- Мазива по спецификацији која је дата у обрасцу понуде 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Рок за достављање понуда је 16.08.2018. године до 10.00 часова, у складу са чланом 95. 

ЗЈН (''Службени гласник РС'' 124/12, 14/15 и 68/15). 

Понуда се сматра благовременом ако је у управу наручиоца пристигла и оверена заводним 

печатом наручиоца закључно са даном 16.08.2018. године, до  10,00 часова, по локалном 

времену. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:  

ЈКП „Комрад“ ул. Симе Погачаревића бр. 97,  17500 Врање са назнаком : „ПОНУДА -  

НАБАВКА МАЗИВА - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне документације). 

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  

наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 16.08.2018. године до 

10,00  часова  по локалном времену. 

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све 

неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

Документација се може преузети: 

а) лично ( у просторијама ЈКП „Комрад“-а Трг Братства и Јединства бр. 22 17500 Врање.), или 
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б) на основу писменог захтева достављеног на наш фах 017/421-811 или на                            

e-mail: jkpkomrad“ptt.rs са назначеном е-маил адресом понуђача на коју ће конкурсна 

документација бити прослеђена, са Портала Јавних набавки и сајта ЈКП Комрад-а 

www.komrad.rs при. Конкурсна документација садржи 27. страна. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда је јавно. 

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 16.08.2018. 

године у 10.15 часова на адреси: JКП „Комрад“ Врање улица Боре Станковића бр. 21. 17500 

Врање у канцеларији директора  у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања 

понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење)  за учешће у поступку отварања 

понуда. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Критеријум за избор најповољније понуде је –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од најдуже 15 дана од 

дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем. 

 

Лице за контакт: Љубиша Петковић; Марина Зупанчић  факс: 017/421-811; електронска пошта: 

jkpkomrad@ptt.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


