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Трг револуције бр. 45, 16000 Лесковац 

тел./факс: 016/251894 
мат. број: 07367422     

ПИБ: 100539074 
 

 

 

Број    :  42 

Датум : 08.02.2018.год. 

 

На основу члана 57 ст.1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15 ) објављује се: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца 

 
ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

Адреса наручиоца  Трг Револуције 45, 16000 Лесковац 

Интернет страница наручиоца www.uileskovac.rs 

 
Врста наручиоца 

Јавно предузеће – локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке 
Јавна  набавка  мале вредности   

  

Врста предмета Добра 

Опис предмета набавке ( за добра и 

услуге ) 
Набавка дендро материјала  

Природа и обим радова и основна 

обележја радова, место извршења 

радова  ( за радове ) 

 

Редни број набавке МВ  026- 1/18 

Назив и ознака из општег речника 

набавке 

 

ОРН: 0344100 – Украсне биљке, трава, маховине 

и лишајеви  

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „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 за испоруку добара ( рок за 

испоруку не може бити дужи од 7 дана ). 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна 

 

 



Набавка дендро материјала МВ  026- 1/18 
 

Преузимање коконкурсне документације врши се на интернет страни наручиоца  
www.uileskovac.rs  и на Порталу јавних набавки. 

 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуда 

 

Понуда се подноси  непосредно и путем поште, у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара, са назнаком: '' Понуда – МВ 026-1/18 -  Набавка дендро материјала“  

Крајњи рок за доставу понуде је 21.02.2018. године до 10.00 часова, без обзира на начин 

доставе, односно поштом или непосредно на адресу наручиоца Трг Револуције 45 

Лесковац. 
 

 

Место, време и начин отварања понуда 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.02.2018. године у 11 часова у просторијама 

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, (канцеларија бр. 4). Отварање понуда обавиће 

комисија посебном одлуком одређена за спровођење поступка предметне набавке.  
 

 

Услови под којим представници понуђача   могу   учествовати   у поступку        

отварања  понуда 

 
У отварању понуда може активно учествовати овлашћени представник понуђача који је дужан 

да пре почетка отварања понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда. 

 

 

Рок за доношење одлуке 

 
10 дана од дана отварања понуда 

Лице за контакт 

Сузана Трајковић, дипл прав  s.trajkovic@uileskovac.rs 

Tel. 016/251/894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uileskovac.rs/

