
 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 
   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ             

 

Назив наручиоца: ЈП ''Водовод и канализација'' 

Адреса наручиоца: Георгија Јакшића бр. 9 Лозница 

Интернет страница наручиоца: www.vikloznica.rs 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добро  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника  набавке: рачунарска опрема 
(хардверска и софтверска) -Рачунарска опрема 
Ознака ОРН: 30230000 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Јавно предузеће 
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" 

     Л О З Н И Ц А 

 

 
Д-9/2016 
 

    

Лозница, 02.03.2016.год. 
Управа: Георгија Јакшића бр. 9. 
Тел.015-7884-660;7882-430 
Поштански фах 19 
Email: javne.nabavke@vikloznica.rs 

Служба одржавања:1.Маја б.б.. 

Тел.015-872-028 
Црпна станица:Б.Ковиљача 

Тел.015-818-162  

Текући рачун код Banca Intesa: 
160-7130-26 
Матични број: 07168861 
ПИБ:101188448 
 
Наш знак: Д-9/2016 
Ваш знак: 



Број партија: нема 

У случају подношења понуде  са подизвођачем  проценат вредности набавке који се извршава 
преко подизвођача: не може бити већи од 50%. 

Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум-најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу 
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи 
гарантни рок. 

 
Начин преузимања конкурсне документације,односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: у просторијама ЈП''Водовод и канализација'', у Лозници, ул.Георгија 
Јакшића бр. 9 код пословног секретара радним данима од 8,00-14,00 сати- са Портала јавних 
набавки www.portal.ujn.gov.rs   

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

Начин подношења и рок за подношење понуде: 

понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној  коверти (овера печатом на месту  где је 
затворена),тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут 
отвара.Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 
понуђач ће доставити лично преко писарнице предузећа  или поштом на адресу ЈП ''Водовод и 
канализација'', Георгија Јакшића бр. 9 Лозница са назнаком: ''Понуда за јавну набавку (добра) -
Рачунарска опрема- ЈНМВ бр. Д-9/2016 - НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте мора бити 
исписан  тачан назив и адреса понуђача. 
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца  у року одређеном  у 
позиву који износи 12 дана од дана објављивања позива на порталу јавних набавки, односно 
која је достављена наручиоцу најкасније до 14.03.2016.г. до 11:00 часова. Ако је понуда поднета 
по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по 
окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је  
поднета неблаговремено.  

Место, време и начин  отварања понуда: Благовремено достављене понуде биће јавно 
комисијски отворене у просторијама наручиоца у Лозници, у улици Георгија Јакшића 9, дана 
14.03.2016.г. са почетком у 11:30 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 

Представници понуђача који учествују у поступку  јавног отварања понуда, морају да пре 
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у 
овом поступку,издато за предметну јавну набавку, на меморандуму понуђача заведено и 
оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: 

Јелена Аврамовић, службеник за јавне набавке;  javne.nabavke@vikloznica.rs, 015/7882-430 

Oстале информације:/ 

         

 


