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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ: Д01.01-914/5 
Л А З А Р Е В А Ц  
          На основу члана  55 став 1 тачка 2 члана 57  став 1  и  60 став 1   тачка 1  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр. 
124/12 и 14/15 ),  Одлуке о покретању поступка Д01.01-914/1 и Решења о образовању комисије за јавне набавке  Д01.01-914/2,   
ЈПКП „Лазаревац“ објављује  

Позив за подношење понуда    

Подаци о наручиоцу:  ЈПКП „Лазаревац“ Николе Вујачића 28 11550 Лазаревац МБ 07013922, ПИБ 102129944 Шифра делатности 
3600  интернет страница: www.jpkp.rs  
Врста наручиоца:  Наручилац  у смислу члана  2 став 1  тачка 2 подтачка 3  и члана 117* Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС 
” бр. 124/12; 14/15 и 68/15). 
Врста поступка јавне набавке:  Отворени поступак  у смислу члана 3 став 15, члана 31 став 1 тачка  1 и члана 32  Закона о јавним 

набавкама „Сл. гласник РС“ 124/12; 14/15 и 68/15,  ради закључења уговора о јавној набавци. 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Набавка услуге- ремонт хидрауличних црева, ЈН 84/19 (1.2.21) 

(назив и ознака из општег речника набавке – 50116000 услуге поправке и одржавања за одређене делове возила).  Јавна набавка је 

обликована у целини. 

Критеријум за доделу уговора: Критеријум  за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна и може се преузети на интернет страници 
наручиоца www.jpkp.rs  као и са Портала управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs   

Начин подношење понуде и рок: Понуђач доставља понуду у једној затвореној и запечаћеној коверти или омоту са ознаком 
“Понуда за јавну набавку услуге- ремонт хидрауличних црева, ЈН 84/19 (1.2.21)- НЕ ОТВАРАТИ“ 
  Пожељно је да  понуђач понуду  преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања 
понуде, односно повезану јемствеником и запечаћену. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси 
понуду 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 омота обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.   
              Благовременом понудом сматраће се понуда поднета на адресу: 

 
Јавно предузеће за комуналну привреду „Лазаревац“,  

Николе Вујачића 28,  
11550 Лазаревац,  

 до 10:00 часова, 26.08.2019. године без обзира на начин достављања. 

Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају је на писарници, на горе наведеној адреси. Наручилац ће по пријему 
понуде назначити датум и сат њеног пријема према редоследу подношења и понуђачу ће издати потврду о пријему у којој ће 
навести датум и сат  пријема понуде. Понуда  поднета  по истеку датума и сата одређених у позиву за подношење понуда, сматраће 
се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.   

Место време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, у 10:30 
часова у складу са чланом 103 став 1 ЗЈН, у просторијама  ЈПКП Лазаревац  -  Николе Вујачића 28 11550 Лазаревац. Отварање 
понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу 
активно учествовати и овлашћени представници понуђача. Пре почетка отварања понуда овлашћени  представници понуђача који 
присуствују отварању, предају Комисији за јавну набавку писана овлашћења за заступање понуђача. Број овлашћења и имена   
овлашћених понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.   

Рок за доношење Одлуке је 10 дана од дана јавног отварања понуда у складу са чланом 108 став 2 ЗЈН. 

Лице за контакт: Виолета Милосављевић, Николе Вујачића 28 11550 Лазаревац, факс 011/8127-846 мејл: komercijala@jpkp.rs  
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