
На  основу  чл.  55.  и  чл.  60.  Закона  о  јавним  набавкама  (,,Сл.гласник  РС“
бр.124/2012,14/2015,68/2015),  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања о испуњености услова
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  бр.32 од 11.01.2019. године
и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр.32/1 од  11.01.2019. године, ЈП за
путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, 

о б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности 
ИНДУСТРИЈСКА СО ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА  ЈНMВ бр.1/2019

Назив наручиоца и адреса: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине
Алексинац, Душана Тривунца 7/2, 18220 Алексинац
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке:  Јавна набавка мале вредности ради закључења
уговора о набавци добара.
Врста предмета:  Индустријска со за посипање путева (ОРН: 44113910-), редни
број ЈНМВ 1/2019
Јавна набавка је обликована: без партија
Критеријум, (елементи критеријума за доделу уговора): Најнижа понуђена цена
Начин  преузимања  конкурсне  документације:  са  Портала  Управе  за  јавне
набавке,интернет  странице  Наручуоца  www.putevi  alekisnac.co.rs или  лично  у
просторијама ЈП за путеве и стамбено комунлну делатност Алексинац, ул.Душана
Тривунца 7/2, 18220 Алексинац, радним даном 07-14 часова.
Адреса,  интернет адреса државног органа или организације,  односно органа или
службе  територијалне  аутономије  или  локалне  самоуправе  где  се  могу
благовремено  добити  исправни подаци о  пореским  обавезама,  заштити  животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.: www.aleksinac.org
Начин  и  рок  подношења  понуде: Понуда  се  подноси  непосредно/лично  или
путем поште на адресу наручиоца: ЈП за путеве и стамбено комунлну делатност
Алексинац, ул.Душана Тривунца 7/2, 18220 Алексинац, с тим што ће понуђач на
затвореној коверти обавезно назначити следеће: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОБАРА-ИНДУСТРИЈСКА  СО  ЗА  ПОСИПАЊЕ  ПУТЕВА,  ЈНМВ  1/2019- НЕ
ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.01.2019. године, најкасније до 11:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:  Јавно отварање понуда одржаће се
21.01.2019.  године  у  11:30  часова  у  просторијама  ЈП  за  путеве  и  стамбено
комунлну делатност Алексинац, ул.Душана Тривунца 7/2, 18220 Алексинац.
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, уколико нису власници
или директори понуђача, дужни су да наручиоцу предају овлашћење представника
понуђача.
Рок за доношење одлука:  до 10 дана од дана јавног отварања понуда
Лицазаконтакт:Гојковић Ивана,Арсић Милан    тел.018/804523
e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs                        
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