
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у отвореном поступку за јавну набавку добара- бензин 

 

Назив и врста Наручиоца: ЈКП „Путеви“ Краљево, јавно комунално предузеће 

Редни број јавне набавке: 01-б/20 

Врста предмета јавне набавке: добра 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак  

 Предмет јавне набавке: бензин 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 09132000, бензин 

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена Понуђача. 

Начин преузимања Конкурсне документације: на Порталу Управе за јавне 

набавке  и на сајту www.putevikv.rs   

Право на учешће у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају 

обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. ЗЈН. У понуди 

Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 у 

оригиналу или фотокопији. Докази су наведени у члану 77. ЗЈН. Понуђачи не могу 

поднети понуду са варијантама. 

Начин подношења понуде: Понуђачи своје понуде подносе непосредно или 

путем поште у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) 

са назнаком назива и адресе понуђача и назнаком: „Понуда за јавну набавку-

бензини,  број ЈН 01-б/20“ на адресу  ЈКП „Путеви“ Краљево, Цара Лазара 44/I. На 

полеђини коверте или кутије навести назив и пуну пословну адресу Понуђача. 

Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама. Један Понуђач може да 

поднесе само једну понуду. 

Рок за подношење понуде: најкасније до 20.03.2020. године до 11:00 часова. 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка биће враћена 

понуђачу уз повратницу са назнаком „да је иста поднета неблаговремено“. 

Отварање понуда ће се обавити јавно дана 20.03.2020. године са почетком у 

12:00 часова у просторијама ЈКП „Путеви“ Краљево, Цара Лазара 44/I. Отварање 

понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача.  

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора у вези са овом јавном 

набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. 

Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана 

на факс: 036/318-181, или на е-маил: snezana.bura@gmail.com. Контакт особа: 

Снежана Бура. 

http://www.putevikv.rs/

