
На основу члана 60. Став 1. Тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник  РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Фонд за уређивање грађевинског земљишта 

општине Свилајнац 

 

 

о б ј а в љ у ј е 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

у отвореном поступку  

за јавну набавку радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац 

 

JН број 10/2015  
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Свилајнац ,Фонд за уређивање 

грађевинског земљишта општине Свилајнац, Светог Саве 102, 35210 Свилајнац            

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак    

Предмет јавне набавке: радови 

Опис предмета јавне набавке: Набавка радова на мосту преко потока у селу Купиновац 

општине Свилајнац 

Место извршења радова: Општина Свилајнац, село Купиновац 

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 45221110 - Радови на изградњи мостова. 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Увид и преузимање конкурсне документације: Увид у конкурсну документацију и рок 

за преузимање конкурсне документације је  од дана објављивања позива на Порталу 

јавних набавки до дана истека рока за подношење понуда. Заинтересовани понуђачи 

конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки, захтевом за 

преузимање конкурсне документације на e-mail: fond35210@yahoo.com и у Општини 

Свилајнац, Фонд за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац, 35210 

Свилајнац, улица Светог Саве бр. 102, и на сајту Канцеларије за помоћ и обнову 

поплављених подручја, до дана и часа истека рока за подношење понуда. После наведеног 

рока конкурсна документација се не може преузети. 

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати поштом или лично на 

адресу: Фонд за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац, 35210 Свилајнац, 

улица Светог Саве 102, сваког дана од 8,30 до 15,00 часова у затвореној коверти са 

назнаком: НЕ ОТВАРАЈ – Понуда за учествовање у поступку за јавну набавку радова 

на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац, ЈН број 10/2015.“ 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 

Крајњи рок за достављање понуда је 30.11.2015.године и то до 10,00 часова. 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене 

понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз 

повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Време, место и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 

30.11.2015.године са почетком у 10,05 часова у просторијама Фондa за уређивање 
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грађевинског земљишта општине Свилајнац, 35210 Свилајнац, улица Светог Саве 102, уз 

присуство овлашћених представника понуђача. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за заступање. 

Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 

одговорног лица понуђача. 

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку о додели уговора најкасније у 

року од 15 дана од дана отварања понуде. 

Лица за контакт: Лица за контакт су Миле Тулејић, и Милош Митровић, телефон: 

035/312-199, e-mail: fond35210@yahoo.com, у периоду од 10,00 до 14,00 часова сваког 

радног дана. 

 

 

 

 


