
 

 

 

На основу члана 55. и члана 60. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон ) 

  

ЈКП КОМУНАЛАЦ ВЛАСОТИНЦЕ 

Конопничка бр. 5, 16210 Власотинце 

о б ј а в љ у ј е 

ПОЗИВ 

за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

услуге сервисирања и одржавања возила са набавком и уградњом резервних делова за потребе ЈКП 

Комуналац Власотинце, 

 по партијама, редни број ЈН 1.2.1/2017 

Ознака из општег речника: 50100000-Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и 

припадајућу опрему 
Предмет јавне набавке : услуге сервисирања и одржавања возила са набавком и уградњом резервних 

делова за потребе ЈКП Комуналац Власотинце, 

 по партијама, редни број ЈН 1.2.1/2017 

 

Процењена вредност јавне набавке је 2.300.000,00 динара, без ПДВ-а 

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. 

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 Комуналац Власотинце, Конопничка бр. 5, 16210 Власотинце са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 1.2.1/2017, услуге сервисирања и одржавања возила са набавком и 

уградњом резервних делова за потребе ЈКП Комуналац Власотинце, по партијама, редни број ЈН 

1.2.1/2017, - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 4.09.2017.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 наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Jавно отварање понуда одржаће се дана 4.09.2017.године са почетком у 12.30 часова у просторијама ЈКП 

Комуналац Власотинце. 

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. 
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну 

целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене 

партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају 

бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све 

партије 

 

ЈКП Комуналац Власотинце  

Директор 

Светислав Петровић 


