
Број:    136   

Датум: 06.04.2021. год. 

Л е с к о в а ц 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама 

 

ИНЖЕЊЕРСКЕ УСЛУГЕ КОНТРОЛНИХ ИСПИТИВАЊА  

 

 

Одељак 1: Јавни наручилац 

 

Подаци о наручиоцу: 

 

Наручилац:                           Град Лесковац 

Адреса:                                Пана Ђукића бр. 9 – 11, Лесковац 

Матични број :                    06856535 

ПИБ:                                    100545518 

Телефон:                             016 215-990 

Интернет страница:        https://www.gradleskovac.org/ 

Електронска пошта:    javnanabavka@sbb.rs 

 

 

Подаци о наручиоцу који спроводи јавну набавку:  

 

Наручилац:                          ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

Адреса:                                Трг Револуције 45, Лесковац 

НТСЈ ознака:    РС224 

Матични број :                   07367422 

ПИБ:                                   100539074 

Телефон:                             016 251-894 

Интернет страница:        www.uileskovac.rs  

Електронска пошта:   office@uileskovac.rs 

 

Централизована или заједничка набавка: 

Набавку заједнички спроводи више наручилаца; 

 

Комуникација: 

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ 

на адреси: 

https://www.uileskovac.rs/index.php/javne-nabavke/jn-za-potrebe-osnivaca 

 

Врста јавног наручиоца: 

Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у општем интересу; 

 

Основна делатност: 

Изградња осталих непоменутих грађевина 

 

Одељак 2: Предмет 

 

Централизована или заједничка набавка:набавку заједнички спроводи више наручилаца; 
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Предмет набавке 

Назив: Инжењерске услуге контролних испитивања; 

Референтни број: НН 033-2/21 

Главна ЦПВ ознака: 71510000 – Услуге испитивања терена 

Врста предмета набавке: услуге; 

Процењена вредност без ПДВ-а: 416.666,67 динара; 

Предмет набавке није обликован у више партија; 

Подношење варијанти није дозвољено; 

 

Одељак 3: Правни, економски, финансијски и технички подаци 

 

Критријум за избор привредног субјекта описан је у конкурсној документацији, а односи се на:

 - Обављање професионалне делатности, 

 

Оквирни рок за извршење услуге је 12 месеци од дана закључења уговора, односно до 

утрошка средстава предвиђених уговором. 

Услуге се пружају сукцесивно, односно по потреби и на писани захтев Наручиоца и то тако да 

је вршилац услуге обавезан да: 

- у року од 7 (седам) дана од позива наручиоца  узме узорке за испитивање са градилишта, а 

- у року од 15 ( петнаест ) календарских дана достави Извештај о испитивању преузетих 

узорака 

 

Одељак 4: Поступак 

 

Врста поступка: Предметна набавка се спроводи у поступку набавке предвиђене Планом 

набавки на које се Закон не примењује за 2021. годину, основ изузећа од примене Закона је 

члан 27. став 1. тачка 1. 

 

Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца  до 19.04.2021. године, до 10
00

 часова, без обзира на начин достављања.  

 

Минималан рок важења понуде: 60 дана 

 

Отварање понуда:  

19.04.2021. године у 11
00

 часова  

ЈП „ Урбанизам и изградња Лесковац“,  

Трг Револуције 45, IV спрат, 

Лесковац,  

 

Контакт (лице или служба)  
Одељење за набавке, комисије и обрачун  ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

Контакт лице: Љиљана Трајковић Старинац, Дипл. инж. грађ. 

Tel/faks: 016/251-894 

Е - mail адреса: trajkovicstarinac@uileskovac.rs 

 

 


