
ЈП  ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ
Обилићева 15, Пландиште
26360 Пландиште
Број: 5-32/2019-22/05
Датум: 03.07.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015, у даљем тексту: Закон), ЈП „Полет“ Пландиште, ул. Обилићева бр. 15,
Пландиште, интернет адреса www.polet.org.rs (у даљем тексту: Наручилац-корисник
буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале
вредности услуга „СТРУЧНИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈА
ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ (ФАЗА II)“.
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

СТРУЧНИ НАДЗОР ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА
ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У
ПЛАНДИШТУ (ФАЗА II)

Ознака из општег речника
набавке–71247000–надзор
грађевинских радова

Увид у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично
у просторијама наручиоца ЈП „Полет“ Пландиште, улица Обилићева 15, Пландиште,
сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова, а последњег дана до истека рока за
подношење понуда.

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом за подношење
понуде и Конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава све услове
дефинисане Законом о јавним набавкама и све услове дефинисане Конкурсном
документацијом, што доказује на начин дефинисан Конкурсном документацијом.

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затвореној 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, као и контакт
особу и контакт телефон (пожељно је навести и e- mail адресу).

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
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 непосредно (на наведену адресу на писарници Општине

Пландиште) или путем поште на адресу: ЈП „Полет“ Пландиште, Обилићева 15. 26360
Пландиште са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – СТРУЧНИ НАДЗОР ЗА



РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ
У ПЛАНДИШТУ (ФАЗА II), ЈН бр. 5-32/2019-22- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
16.07.2019. године, до 12,00 часова.

Понуда која буде стигла до наведеног  рока сматраће се благовременом и узеће се у
разматрање. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка отварања
биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 16.07.2019. године, у 13,00 часова, у
просторијама Наручиоца. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања
понуда, морају Комисији за спровођење поступка јавне набавке Наручиоца поднети
пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда.

Наручилац доноси Одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања
понуда.

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца,
електронске поште на e-mail: e-posta@polet.org.rs или факсом на број 063/482-585 (слати од
7-15 часова) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 5-
32/2019-22“. Лице за контакт је Јасмина Стошић.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
Раде Сурла, дипл.правник с.р.


