На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 8/2018-03-115-89 од 21.05.
2018. године, наручилац објављује:
ПОЗИВ
за подношење понуда
за јавну набавку мале вредности
добра – ОПРЕМА ЗА ГАСНЕ МРЕЖЕ-ГАСНИ МАТЕРИЈАЛ
бр. 8/2018
Назив наручиоца: Јавно предузеће за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј.
Адреса наручиоца: Слободана Перића 163, 23272 Нови Бечеј.
Врста наручиоца: Јавно предузеће.
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
Врста предмета: добра.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добра –
ОПРЕМА ЗА ГАСНЕ МРЕЖЕ-ГАСНИ МАТЕРИЈАЛ, шифра из ОРН 39340000 (опрема за
гасне мреже).
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Набавка се спроводи у две партије:
Партија 1. – Мерно регулациона опрема и гасни сетови
Партија 2. – Филтер гране
Конкурсна документација се може преузети на адреси: ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, Слободана
Перића 163, Нови Бечеј, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова до дана и часа истека рока за
подношење понуда, на Порталу јавних набавки или на интернет адреси www.komunalcnb.rs.
Понуде се подносе на српском језику у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем
поште до 07.06.2018. године до 09:00 часова на адресу ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, Слободана
Перића 163, 23272 Нови Бечеј са назнаком: „Понуда за јавну набавку добра – ОПРЕМА ЗА
ГАСНЕ МРЕЖЕ-ГАСНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈНМВ бр. 8/2018 за партију бр. _______ – не
отварати “.
Јавно отварање понуда извршиће се 07.06.2018. године у 09:15 часова у просторијама ЈП
„Комуналац“, Слободана Перића 163, Нови Бечеј.
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне
услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном
документацијом.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/
подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати,
дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење које мора бити заведено код
понуђача, оверенo печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико
представник понуђача не достави наведено овлашћење биће третиран као општа јавност и неће
моћи активно учествовати у поступку.
Уколико поступку отварања понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се
као такав легитимише изводом из АПР и личним документима. Уколико понуђач не достави
наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на
сајту АПР.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт : Марија Брковић, факс 023/772-470, е -mail: jp.komunalac@yahoo.com

