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На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj 873 

од 13.04.2020. године: 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА 

ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега 

матични број 07239408, ПИБ: 101004247 

 

објављује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

-за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке мале вредности, услуга, 

анализа воде, Ј.Н. број 12/2020-  

-ОРН 71900000-лабораторијске услуге- 

 

„ЈКП „Наш Дом“ Пожега позива све заинтересоване понуђаче да доставе своје понуде за 

јавну набавку мале вредности, услуга, анализа воде, Ј.Н. број 12/2020, ОРН 71900000-

лабораторијске услуге. 

1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавју обавезне и 

додатне услове предвиђене чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, а који су 

ближе одређени конкурсном документацијом. 

            1.1. Уколико је наручилац у конкурсној документацији одредио да се испуњеност 

свих или појединих доказа, осим услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гл. РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доказује достављањем изјаве којом 

понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

исте, наручилац може, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), затражити од понуђача чија је понуда оцењена 

као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и 

затражити на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац 

доказе може затражити и од осталих понуђача. 

            1.2. Уколико понуђач у остављеном року који не може бити краћи од 5 дана од 

дана пријема писменог позива наручиоца, не достави доказе о испуњености услова у 

складу са чланом 77 и чланом 79. Закона о јавним набавкама, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

2.  Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

3. Од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, наредних 10 дана 

заинтересованим лицима биће омогућено преузимање исте, у просторијама ЈКП „Наш 

Дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. II спрат, канцеларија број 21.  сваког радног дана 

од 7 до 15 часова, упућивањем писаног захтева за доставу исте поштом, преузимањем 

конкурсне документације са Портала јавних набавки, као и преузимањем са интернет 

странице наручиоца www.jkpnasdompozega.co.rs. 

4. Понуда се сачињава према упутству наручиоца и мора да буде на оригинал преузетој 

документацији, јасна, недвосмислена, читко попуњена и оверена печатом и потписом 

овлашћеног лица. 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

5. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуђач може поднети само једну понуду. 

6. У обзир се узимају само оне понуде које су у складу са Законом о јавним набавкама и 

конкурсном документацијом. 

7. Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, а елементи 

критеријума су ближе одређени конкурсном документацијом. 
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8. Понуде се достављају у року од 10 дана од дана објављивања јавног позива на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у запечаћеној коверти на 

адресу ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега, поштом или 

личном доставом, сваким радним даном од 7 до 15 часова. Коверат са понудом мора 

имати ознаку „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА ЗА...(НАВЕСТИ БРОЈ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ)“, А НА ПОЛЕЂИНИ НАВЕСТИ НАЗИВ ПОНУЂАЧА, АДРЕСУ, 

МАТИЧНИ БРОЈ, ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ), БРОЈ 

ТЕЛЕФОНА И ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ. 

На коверти се мора назначити предмет и број јавне набавке. 

9. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 

23.04.2020. године до 12 часова. Уколико рок истиче у дан који је нерадни дан (субота 

или недеља) или на дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи 

радни дан. 

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће се разматрати. 

10. Јавно отварање понуда обавиће се 23.04.2020. године, након истека рока за 

подношење понуда у 13 часова, у просторијама наручиоца. Овлашћени представници 

понуђача, који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да понесу 

оверена и потписана пуномоћја, која ће доставити члановима Комисије за јавне набавке 

пре почетка јавног отварања понуда. 

11. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана отварања 

понуда. Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења. У случају поднетих 

захтева за заштиту права, рокови се продужавају до окончања ових поступака. 

12. Наручилац задржава право да одустане од избора понуђача ако установи да ни једна 

понуда не одговара захтевима из конкурсне документације као и у случају да све понуде 

оцени као неприхватљиве. 

13. Наручилац задржава право да одустане од набавке добара уколико не обезбеди 

финансијска средства. 

14. Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште, посредством факса, на број: 

031/811-185, као и путем e-mail: marko2904@gmail.com, тражити од наручиоца 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Одговори на примљена питања 

у року од 3 дана од дана пријема наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници (www.jkpnasdompozega.co.rs). 

15. Лица за контакт:   
Гавриловић Марко, дипл. правник и службеник за јавне набавке (за питања и појашњења 
у вези спровођења поступка предметне јавне набавке), 
Филиповић Миљанка, дипл.грађ.инж. шеф Службе за даљински надзор и управљање (за 
питања и појашњења у вези техничке спецификације добара), 
Спаић Мирослав, дипл.инж.грађ. руководилац Сектора водовода и канализације (за 
питања и појашњења у вези технике спецификације добара), 
Телефони за контакт: 031/825-027, 031/3-816-361,  

Број факса: 031/811-185,  

Е-mail: marko2904@gmail.com. 
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