
На основу члана 55. став 1. тачка 2.,  члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“  број  124/2012, 
14/2015  и  68/2015),  Јавно  комунално  предузеће  „БОГАТИЋ“  Богатић,  ул.  Мике 
Витомировића бр. 4, 15350 Богатић, упућује следећи:

П О З И В
за подношење понуда  за  јавну набавку 1.1.3 2019

 
Наручилац јавне набавке: Јавно комунално предузеће „БОГАТИЋ“ Богатић, ул. 

Мике Витомировића бр. 4,15350 Богатић, www.jkpbogatic.rs.

Предмет јавне наб  авке – Набавка    добара:    Набавка   угља    

Врста поступка: Ј.Н.М.В.

ОРН: 09000000

Преузимање  конкурсне  документације:  Конкурсна  документација  се  може 
преузети лично код Наручиоца, са Портала јавних набавки и на интернет  страници 
www.jkpbogatic.rs.

Услови  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке:  Право  учешћа  имају  сва 
заинтересована  домаћа  или  страна  правна  лица,  која  испуњавају  обавезне  и 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама понуђач доказује документима предвиђених чланом 77. Закона о јавним 
набавкама.

Понуђачи доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке достављају уз понуду у складу са захтевима из конкурсне документације и 
јавног позива.

Један понуђач може да учествује само у једној понуди и то: као понуђач који 
наступа самостално, као пријављени подизвођач или пријављени понуђач у групи 
понуђача која подноси заједничку понуду.

Учешће  у  више  од  једне  понуде  у  којима  је  понуђач  укључен,  резултираће 
одбијањем тих понуда, као неприхватљиве.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачем и група понуђача која поноси заједничку понуду.

Подношење  понуде:  Понуда  мора  у  целини  бити  сачињена  у  складу  са 
Законом  о  јавним  набавкама,  јавним  позивом  и  конкурсном  документацијом 
наручиоца.

Понуда  може  бити  достављена  лично  или  препорученом  пошиљком  у 
затвореној коверти.

Подношење електронске понуде није могуће.
Понуда  се  доставља  на  адреси  наручиоца:  Јавно  комунално  предузеће 

„БОГАТИЋ“ Богатић, ул. Мике Витомировића бр. 4, 15350 Богатић са назнаком: 
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„Понуда за ЈНМВ бр. 1.1.3/2019: набавка добара: Набавка угља   –  НЕ ОТВАРАТИ“ 
На полеђини коверте мора бити:

- пун назив, адреса и телефон понуђача,
- име лица за контакт, именованог од стране понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.

Рок за достављање понуда је до 21.05. 2019.године до 12 часова.
Неблаговремене  понуде  се  неће  разматрати.  Понуде  које  нису  у  складу  са 

конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивом. Понуде са варијантама 
нису дозвољенене.

Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока приспеле 
наручиоцу, без обзира на начин на који су послате. Све неблаговремене понуде ће 
неотворене бити враћене понуђачима  са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: Понуде ће бити отворене јавно истог дана, односно 
21.05.2019.године у 12:30 часова, на адреси наручиоца.

Представник понуђача,  који ће присуствовати јавном отварању понуда  мора 
предати  комисији  за  јавне  набавке  писмено  овлашћење  понуђача  за  учешће  у 
поступку отварања понуда.

Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника,  број 
личне карте, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник 
има право на присуство, без права стављања примедби на ток отварања и потписа 
записника.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: „најнижа понуђена цена“
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити 

додељен понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Наручилац ће најкасније 
у року од 8 дана од дана отварања понуда донети Одлуку о додели уговора, која ће 
бити објављена у складу са ЗЈН.

АДРЕСА  ДРЖАВНОГ  ОРГАНА: Адреса  државног  органа  где  се  могу 
благовремено  добити  исправни  подаци  о  пореским  обавезама,  заштити  животне 
средине,  заштити  при  запошљавању,  условима  рада  и  сл.:  Интернет  адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs , филијала Богатић, ул. Војводе Степе бр. 1 15350 Богатић.

КОНТАКТ ОСОБА:    Милена   Петрић  службеник  за   јавне   набавке. е-mail: 
jkpbogatic@mts.rs; 
Факс:  015 / 7787-143.
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