
На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац објављује : 
 
 

             ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 
1.  Подаци о наручиоцу  

Наручилац:  Општина Чока, Адреса: 23320 Чока, улица Потиска 20, ПИБ : 101417479, Матични број:               
08381984  , Број телефона : 0230/71-000 , Интернет страница:      www.coka.rs  

2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о  јавним набавкама  
(,,Сл.гласник  РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

3.  Предмет јавне набавке  
Предмет  јавне  набавке  број 8/2017 су грађевински радови на реконструкцији дечијег диспанзера и 
гинеколошког одељења Дома здравља Чока. 
Ознака из општег речника набавке: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани   радови; 
45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45321000 - радови на 
термичкој изолацији; 45312100 - радови на уградњи алармног противпожарног система; 45311100 – радови на 
постављању електричних инсталација. 

4.  Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
5.  Начин преузимања конкурсне документације 
     Конкурсна документација се може преузети на порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет 

сајту наручиоца www.coka.rs            
6.  Начин подношења понуде и рок за подношење понуде  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,  затворену  на  начин  да  се  
приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.   
На полеђини коверте треба навести назив и адресу понуђача.   
Понуду треба доставити на адресу: Oпштинa Чока, 23320 Чока, улица Потиска бр. 20, са назнаком:  
„Понуда за јавну набавку грађевинских радова на реконструкцији дечијег диспанзера и гинеколошког 
одељења Дома здравља Чока, ЈН број 8/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.  Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  
је примљена  од  стране  наручиоца  до дана 27.04.2017.  године до 1000 часова. 
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. Уколико понуђач 
подноси понуду путем поште, без обзира да ли је понуду послао обичном, препорученом пошиљком или путем 
брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио.  

7.  Место, време и начин отварања понуда  
Јавно  отварање  понуда  биће  одржано дана 27.04.2016. у  1030  часова,  на  адреси: Општина Чока, у Чоки, 
улица Потиска бр. 20, канцеларија број 9. Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу 
приспећа. О  поступку  отварања  понуда  комисија  наручиоца  води  записник  који  потписују председник и 
чланови комисије и присутни представници понуђача. Понуђачу који  је поднео понуду, а није присуствовао 
поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда. 

8.  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 
Пре  почетка  поступка  јавног  отварања  понуда,  представници  понуђача  који  ће присуствовати  поступку  
отварања  понуда,  дужни  су  да  комисији  наручиоца  предају писано пуномоћје, којим ће доказати 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

9.   Рок за доношење одлуке 
      Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  15 дана, с тим што тај рок не може бити  дужи од 25  
      (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.  
10. Контакт   
     Лице за контакт: Тот Золтан, е-mail  адреса : tzoli@coka.rs 

Напомена: Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и добити искључиво 
писменим путем, путем електронске поште или факса. 
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