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На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1). Закона о 

Јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 , 14/2015 и 68/15) Општина Куршумлија, 

објављује  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

За јавну набавку у отвореном поступку  

 бр. 101/2017 

 
Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији 

 

Назив наручиоца: Општина Куршумлија 

Адреса наручиоца: Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб,  18430 Куршумлија 

Bрста наручиоца: Градска и општинска управа 

Врста поступка јавне 

набавке: 

Отворени поступак јавне набавке 

Врста предмета: Радови. 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта 

„Чаролија“ у Куршумлији. 

45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће. 

Вредност јавне набавке, 

број партија са укупном 

вредношћу без ПДВ-а 

 

/ 

Критеријум за доделу 

уговора: 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 

критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене 

понуда узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује 

само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом. 

Начин преузимања 

конкурсне           

докуметације, односно 

интернет    адреса где је 

конкурсна     

документација доступна: 

- Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;  

- Интернет страница наручиоца (www.kursumlija.org);  

- Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, број 

просторије: 19, спрат 3, (сваког радног дана у периоду од 07.00 

до 15.00 часова).  

Начин подношења понуде 

и рок за      подношење 

понуде: 

Понудa се доставља на адресу: Општинска управа општине 

Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб,18430 Куршумлија 

са назнаком: Понуда за јавну набавку радова “Извођење 

радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у 

Куршумлији“ ЈН број:  101/2017 -  НЕ ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 17.10.2017. године до 13:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у 

којој се понуда налази, обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
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понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за 

подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и 

сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено 

Место, време и начин 

отварања понуда: 

Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 17.10.2017. 

године у 13:15 часова у просторијама ОУ Општине 

Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија. 

Услови под којима 

представници понуђача 

могу учествовати у 

поступку отварања 

понуда: 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 

заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само 

овлашћени представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени 

представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања 

понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на 

основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у 

поступку отварања понуда. 

Рок за доношење одлука:  Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 

(двадесетпет) дана од дaнa отварања понудa.  

Лице за контакт: Лице (или служба) за контакт: Службеник за јавне набавке, 

е-mail адреса: javnenabavke@kursumlija.org,. 

факс: 027-381-785 

Остали подаци: / 

 

 

mailto:javnenabavke@kursumlija.org

