
ЈКП "Нискоградња“ 

Број : 01-18/5 

Датум : 30.05.2018. године 

                                                                                  
На основу члана 39.,55.,57. и 60. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр.124/2012,68/2015)                                                                                          

Наручилац : ЈКП „ Нискоградња“,  

Адреса : Међај 19 , 31000 Ужице 

објављује : 

                                                                ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

                                                             у поступку јавне набавке добара мале вредности 

                                                                ЈНМВ број 01-18/5 Експлозивни материјал : 

                                                                               

1. Предмет јавне набавке ЈНМВ број 01-18/5 Експлозивни материјал :  

 за минирање дубинских бушотина кречњачке стенске масе за потребе каменолома 

 „ Љубање – Рид“ .  

 према спецификацији и условима који су ближе дефинисани у  конкурсној документацији .  

Назив и ознака из ОРН : Експлозиви 24600000 

Испорука  ће се вршити сукцесивно.  

2. Право на учешће у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове из чл. 75. као и 

друге услове из конкурсне документације у складу са чл.76.,80.и 81.Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр.124/2012,68/2015). Испуњеност услова из чл. 75.и 76. доказује се достављањем доказа у 

складу са чл.77.и 79.ЗЈН и упутствима из конкурсне документације. 

3. Критеријум за доделу уговора је Најнижа цена  

    Уовор ће бити додељен у складу са овим критеријумом и осталим условима из конкурсне 

документације.  

4. Конкурсну документацију понуђачи могу преузети :  

              1. на Порталу јавних набавки (Портал ЈН) 

              2. сваког радног дана од 07-13,00 сати, путем поште или лично на адреси наручиоца:    

                     ЈКП „ Нискоградња  Међај 19, 31000 Ужице 

2-1. Ако се документација преузима путем поште понуђач је дужан  да на наведену адресу достави 

Наручиоцу : 

      1) Захтев за преузимање конкурсне документације  потписан од овлашћеног лица и оверен печатом 

понуђача, 

      2) Образац за евидентирање пословних партнера са подацима о понуђачу оверен и потписан, 

      2-2.Ако се документација преузима лично представник понуђача дужан је да том приликом преда 

Наручиоцу :  

       1) Захтев за преузимање конкурсне документације потписан од овлашћеног лица и оверен печатом 

понуђача, 

       2) Овлашћење за преузимање конкурсне документације на меморандуму понуђача,    

        
Напомена : Због техничких проблема Наручилац није у могућности да конкурсну документацију 

објави и на својој интернет страници.  

5. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа на Порталу ЈН , и сматраће се 

благовременим само оне понуде које код Наручиоца стигну и буду заведене најкасније до 10,00 часова 

последњег дана рока за достављање понуда, односно рок за достављање понуда је 08.06.2018. год. до 

14,00 сати.  

6. Понуда се подноси у складу са упутствима из конкурсне документације  у једној затвореној и 

запечаћеној коверти, непосредно или препоручено путем поште  на адресу Наручиоца:  

                                                               ЈКП"Нискоградња“ 

                                                             ул. Међај 19, 31000 Ужице 

са назнаком :  

                                         ЈНМВ 01-18/5 , Понуда за експлозивни материјал                   

                                                                    - НЕ ОТВАРАТИ- , 

 

 а на полеђини коверте мора бити тачан назив и адреса понуђача, као и име и број телефона особе за 

контакт. 

 



7.Понуда са варијантама није дозвољена.Понуђач може поднети највише  једну понуду. 

8. Отварање понуда обавиће се 08.06.2018. године,  јавно, комисијски у просторијама Наручиоца на 

наведеној адреси без посебног позивања понуђача, на дан истека рока за подношење понуда, са 

почетком у 14,15 часова.  

Отварању понуда могу присуствовати  овлашћени представници понуђача на основу писменог 

овлашћења, које се предаје Комисији пре отварања понуда. 

9. Рок за доношење одлуке о додели уговора  је, оквирно 5 дана од дана отварања понуда. 

10. Контакт особе: Олга Папић, Мирјана Ђурић .Телефон 031/513-054: Факс 031/513-854 


