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На основу члана 60. став. 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС”
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са чланом 39.став 5. Закона о јавним набавкама
(,,Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Боже Димитријевића 13, Костолац
http://www.kostolac.rs/
e-mail: grad.kostolac@mts.rs
Локална самоуправа
Матични број : 17783645
ПИБ : 106522087
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MAЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА БР. 27/20
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА-ДРВО И ДРВНА ГРАЂА
ВРСТА ПРЕДМЕТA ЈАВНЕ НАБАВКЕ : НАБАВКА ДОБАРА
ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА ЈАВНИХ НАБАВКИ: 44110000
ВРСТА ПОСТУПКА : ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ је : ,,најнижа понуђена цена без
ПДВ-а“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења.Уколико ни након
примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
НАБАВКА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О НАБАВЦИ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА-ДРВО И ДРВНА ГРАЂА
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Конкурсна документација
може се преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
http://www.kostolac.rs/ , од дана објављивања до истека рока за пријем понуда. Увид и
преузимање документације може се извршити и у просторијама Градске општине Костолац,
ул. Боже Димитријевића 13, 12208 Костолац, сваког радног дана од 08.00-14.00 часова.
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена поштом или
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електронском поштом, у року од два дана од дана пријема захтева заинтересованог лица
писаним путем , са свим подацима потребним за доставу конкурсне документације. Захтев се
може упутити електронском поштом на e-mail адресу : nabavke@kostolac.rs или поштом на
адресу: Боже Димитријевића 13, 12208 Костолац са назнаком ,,Захтев за доставу конкурсне
документације за ЈН бр. 27/20“.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Понуде се
подносе непосредно на писарници Градске општине Костолац, ул. Боже Димитријевића 13,
Костолац или путем затворене поштанске пошиљке на адресу : Градска општина Костолац,
Боже Димитријевића 13, са назнаком: Понуда за јавну набавку бр.27/20 - комисијски
отворити. Понуда се доставља најкасније до 13.07.2020. године, до 13.00. часова. Све
понуде понуђача примљене од стране наручиоца у наведеном року, сматраће се
благовременим. У наведеном року, понуђач може извршити измену или допуну понуде, или
опозвати своју понуду. Понуђач који врши измену или допуну понуде, односно опозив
понуде, чини то на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са
назнаком ,,Измена/допуна/опозив понуде за ЈН бр. 27/20 - комисијски отворити“.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА : Јавно отварање понуда биће
обављено дана 13.07.2020. године, у 15.30. часова, у просторијама Градске општине
Костолац у ул. Боже Димитријевића 13, Костолац. Јавном отварању понуда може
присуствовати свако заинтересовано лице. Овлашћени представници понуђача који желе да
учествују у поступку јавног отварања понуда, обавезни су да пре почетка отварања понуда
поднесу Комисији за јавне набавке одговарајуће пуномоћје.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : 7 дана од дана доношења
стручне оцене понуда.
ОСОБА ЗА КОНТАКТ ПО ОВОМ ПОЗИВУ : Александра Пућо, тел.241-830 лок.20,
e-mail: nabavke@kostolac.rs
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