
П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А  
 
 

1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца   
Наручилац општина Сјеница, улица краља Петра I бр. 1, wеб: www.sjenica.rs  
позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у 
складу са законом, конкурсном документацијом и позивом 
 

2. Врста наручиоца 
 Локална самоуправа 
 

3. Врста поступка  
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном  поступку јавне набавке, 
у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 
68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
           Набавка радова, редни бр.1.3.3 за 2019. годину – Набавка грађевинских 
радова Завршетак изградње зграде вртића  „Маслачак“ у Сјеници.  

 Назив и ознака из општег речника набавки: 

 
45400000 – Завршни грађевински радови 
45332000 – Водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода 
45311100 – Радови на постављању електричних инсталација 
45331000 – Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизаци  
45313100 – Радови на уградњи лифтова 
 

5. Број партија 

          Предмет ове набавка није обликована по партијама. 
 
6. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат 

вредности набавке који се извршава преко подизвођача 
Уколико понуђач у понуди наведе да ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подивођача. 

 
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора 

Најнижа понуђена цена..   
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни 
рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
 
8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса 

где је конкурсна документација доступна 
Конкурсна документација се може преузети у просторијама  општине 
Сјеница ул. Краља Петра I, сваким радним даном од 7.30 до 14,30 часова. 



Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца: www.sjenica.rs где се може преузети. 
 

9. Начин подношења понуде и рок 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: 

Општинска управа Општине Сјеница, ул. Краља Петра I бр. 1, до 11. Новембра 
2019. године до 11 часова, без обзира на начин достављања. Понуђач који не 
доставља понуду преко поште, предаје је на писарници  општине Сјеница, на горе 
наведеној адреси.Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан 
наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 11 часова. Понуда 
приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду до истека рока за подношење понуде. Понуда се припрема и подноси у 
складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуду на оригиналним 
обрасцима, а састављену према датом упутству, потребно је доставити у 
затвореној-запечаћеној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  на 

Завршетку изградње зграде вртића “Маслачак“ у Сјеници  , ЈН бр.  1.3.3  , НЕ 

ОТВАРАТI“. 
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

10. Место, време и начин отварања понуда 
 Поступак јавног отварања понуда одржаће се 11. новембра 2019. године у 
11,30 часова, у Великој Сали СО, зграда општине Сјеница, Краља Петра I бр. 1, 
Сјеница. Поступак отварања понуда спроводи Комисија за јавну набавку. 
 
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 
          Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
 Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници Понуђача, који 
ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну 
набавку предају писмено овлашћење на основу којих ће доказати овлашћење за 
учешће у поступку јавног отварања.  
            Број пуномоћја и име представника Понуђача се уписује у Записник о 
отварању понуда. 
 
12. Рок за доношење одлуке 

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, Наручилац ће донети у 
оквирном року не дужем од 25 дана од дана  отварања понуда. 
 
13. Лица за контакт:  
Службеник за јавне набавке Емина Јахић, дипл.инж.пољоп. 
и-мејл mina.jahic@gmail.com, тел. 064 809 6781,  и  

Едис Муминовић, дипл.инг.електротехнике, тел: 064 809 6783. 
 

http://www.sjenica.rs/

