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На основу чл. 39., чл. 60., чл. 61 и чл. 62. Закона о јавним набавкама (,,Службени                       

гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Овлашћења о спровођењу поступка јавне 

набавке од стране другог наручиоца - Одлука Градске управе – одељење за јавне набавке 

бр. 311-404/2018-11 од 02.02.2018. године,  ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“: 

 

Објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У поступку набавке мале вредности бр. МВ 029-1/18 

 

Назив наручиоца:    JП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

 

Адреса наручиоца:     Трг револуције бр. 45, 16 000  Лесковац 

 

Интернет страница наручиоца:  www. uileskovac.rs 

 

Врста наручиоца:    Јавна предузећа – локална самоуправа 

 

Врста поступка јавне набавке:  Поступак јавне набавке мале вредности 

 

Врста предмета:    Добра 

 

Опис  предмета  набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: Набавка и уградња нових шахт поклопаца  

на саобраћајницама у Лесковцу 

Редни број јавне набавке    МВ 029-1/18 

Општи речник набавке за решетке за отпадне 

воде     42996500 

     

Критеријум, елементи критеријума 

за доделу уговора:    Најнижа понуђена цена. 

 

Начин преузимања конкурсне 

документације: Са Портала јавних набавки, са интернет 

странице ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

(www.uileskovac.rs), личним преузимањем у 

просторијама ЈП „Урбанизам и изградња 

Лесковац“ и ПТТ достава на контакт адресу 

заинтересованог понуђача. 

 

Начин подношења понуде и  

рок за подношење понуде:  Понуда се подноси у писаном облику, у свему 

према приложеном упутству, у затвореној 

коверти са назнаком: ''Понуда – ЈН МВ 029-

1/18, - „Набавка и уградња нових шахт 
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поклопаца  на саобраћајницама у Лесковцу“- 

НЕ ОТВАРАТИ, личном доставом у просторије 

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ (соба бр. 

3) или поштом на наведену адресу Наручиоца. 

Крајњи рок за доставу понуде је 26.02.2018. 

године до 10
00 

часова, без обзира на начин 

доставе. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 

26.02.2018. године у 11
00

 часова у просторијама 

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, (соба бр. 

7). 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: Одлука о додели уговора биће донета у року не 

дужем од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда. Одлуку о додели уговора Наручилац ће 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке.  

 

Лице за контакт: Додатне информације и објашњења у вези са 

припремом понуде понуђачи могу добити у 

Одељењу за инвестиције ЈП „Урбанизам и 

изградња Лесковац“ (соба бр. 7) или на телефон 

број: 016/251-894 и то пре истека рока за 

подношење понуда. 

Kонтакт особа: Љиљана Трајковић Старинац, 

Дипл.инг.грађ., за процедурална и Дејан 

Ђелић, Дипл. инж. грађ., за техничка питања. 
 

Остале информације: Заинтересовани понуђачи имају могућност да се 

након пријема тендерске документације упознају 

са ближим подацима и елементима за 

састављање понуде и то обиласаком терена 

дана 21.02.2017. год. са поласком из просторија 

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“у 10 

часова. 


