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ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/1-96/2019 

Дана: 05.12.2019.године  
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К у р ш у м л и ј а  

                      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 Адреса наручиоца: Куршумлија,ул. Пролетерских бригада бб 

 Bрста наручиоца: Градска и општинска управа 

 Врста поступка јавне 

набавке: 

Јавна набавка мале вредности  

 Врста предмета: Услуге. 

 Опис предмета набавке, 

 назив и ознака 

из општег речника набавке: 

Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења за потребе 

општине Куршумлија у 2020.години 

 

797100000 – Услуге обезбеђења 

Вредност јавне набавке, 

број партија са укупном 

вредношћу без ПДВ-а 

/ 

 Критеријум за доделу 

уговора: 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом 

критеријума „најнижа понуђена цена”. 

     Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену 

цену, предност ће имати она у којој је понуђени дужи рок 

важења понуде. 
У случају да су и после примене наведених додатних 

елеменaта критеријума две или више понуда у свему једнаке, 
уговор ће бити додељен по систему жребања. 

Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да 
присуствују поступку доделе уговора путем жребања. 

Понуда за коју је Наручилац утврдио да је неприхватљива 

неће се вредновати, а понуђач је не може накнадно допунити 

нити изменити како би је учинио прихватљивом. 

 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);  

- Непосредно преузимањем на адреси Општина 

Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 

Куршумлија, канцеларија број 19 (сваког радног дана у 

периоду од 07.00 до 15.00 часова).  

 Начин подношења понуде и 

рок за      подношење понуде: 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине 

Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности 

услуга, физичко-техничког обезбеђења за потребе 

општине Куршумлија у 2020.години,ЈН бр. 96/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране понуђача до 17.12.2019.године до 12:00 



часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене 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 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. 

 Место,време и начин 

отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за 

подношење понуда, тј. дана 17.12.2019.године. године, у 

13,00 часова у просторијама Општинске управе општине 

Куршумлија, ул. Пролетерских брогада 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 могу 

активно учествовати само овлашћени представници понуђача 

који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају 

овлашћење у писаној форми, за учешће у поступку отварања 

понуда (овлашћења морају имати број и датум).  

Наручилац ће отворити све благовремене понуде у 

присуству овлашћених представника понуђача који поднесу 

писано овлашћење за присуствовање поступку отварања 

понуда.  

 Рок за доношење одлука: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) 

дана од дaнa отварања понудa.  

 Лице за контакт: javnenabavke@kursumlija.org.  

Остали подаци: / 

 
 

mailto:javnenabavke@kursumlija.org

