
   
                          

   
 
 

 

Број: 6069 
Дана: 20.04.2018. године 
 

У складу са чланом члана 55. став 1 тачка 2. и чланом 57. став 1. и 2. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац ЈКП „Чистоћа“ 
Нови Сад, Сентандрејски пут бр. 3 објављује: 
 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

за набавку добара у отвореном поступку: 
 „Камион за пражњење корпи за отпатке“ редни брoj набавке ЈН 18/18 

 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП „ ЧИСТОЋА“ Нови Сад, 
Сентандрејски пут бр. 3, Нови Сад, www. cistocans.co.rs 
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће  
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
Врста предмета: Добра 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Камион за 
пражњење корпи за отпатке ОРН: 34144511 – Возила за скупљање отпада 
Број партија: набавка није обликована по партијама 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
Начин преузимања конкурсне документације: са Портала јавних набавки 
www.portal.ujn.gov.rs, са интернет странице Наручиоца www.cistocans.co.rs  
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и 
адресу понуђача, телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт. 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.Понуду доставити на адресу: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, 
Сентандрејски пут бр. 3 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара: Камион за 
пражњење корпи за отпатке, ЈН 18/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. У случају личне доставе 
понуда се предаје на писарници наручиоца – пословни секретари, I спрат, 
канцеларија бр. 1. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
Наручиоца до 07.05.2018. године до 09.00 часова. Ако је понуда поднета по истеку 
наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по 
окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
Место, време и начин отварања понуда: Благовремено достављене понуде биће 
јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца у Новом Саду, на адреси 
Сентандрејски пут бр. 3, дана 07.05.2018. године са почетком у 11.00 часова. 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног 
отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији 
писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато, на меморандуму 
понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 



   
                          

   
 
 

 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најдужe у року од 
25 дана  од отварања понуда. 
Лице за контакт: Снежана Ђурковић,  e-mail адреса: 
komisija.za.javne.nabavke@cistocans.co.rs , тел. 021/443-611 лок. 181. 
 
                          
 
 


