
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
       На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 

68/2015), објављује 

 

                                                            ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

                                                                          (ЈН – 20/2019)    

   

НАРУЧИЛАЦ: Јавно комунално предузеће “Милош Митровић” 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана 

СЕДИШТЕ: - 11320 Велика Плана 

АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.jkpmilosmitrovic.rs 

ВРСТА НАРУЧИОЦА:Јавно предузеће 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Поступак јавнe набавке мале вредности 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Добра 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Набавка пумпи за воду  и каналиазцију 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Пумпа за воду – 42122130; Пумпа за 

канализацију -42122220 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и рок испоруке, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, рок испоруке и гарантни рок, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача дужи рок важења понуде. 

 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети 

са интернет странице наручиоца, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 

 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И  РОК: 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 називи 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 наручиоца  ЈКП“ Милош Митровић“,Војводе Мишића бр.1,11320 Велика 

Плана у затвореној коверти са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности – Набавка пумпи 

за воду и канализацију“ НЕ ОТВАРАТИ - ЈН бр. 20/2019   

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  је 14.10.2019.године, до 12.00 часова,без обзира на начин доставе. 

 
JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум: 03.10.2019 

 

Наш знак  Ваш знак Наш број 
   4900 

Ваш број 

Телефони:  директор: 026/514-479   факс . 026/516-275     

Жиро рачуни : 160 – 7096 – 31  Banca  Intesa      
ПИБ : 10117 4 8 4 5      Матични  број : 7160763 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/


Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву 

понуду вратити понуђачу неотворену, 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. 

По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

 

 
МЕСТО, ВРЕМЕ И  НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ: Отварање понуда  обавиће се јавно, пред комисијом, 

дана 14.10.2019 године у  12.15 часова у просторијама наручиоца у управној згради,улица Војводе 

Мишића бр.1,Велика Плана. 

 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ПОНУДА: У поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача који имају 

овлашћење. 

 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Одлука о додели уговора за предметну јавну 

набавку биће донета најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда, о чему ће понуђачи 

бити писмено обавештени објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки. 

 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Савић Бојан,извршни директор, лице за техничке карактеристике, 

bojan.savic@jkpmilosmitrovic.rs, контакт телефон 026/515-009 

Митровић Јелена,службеник за јавне набавке,   jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com                            
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