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1. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ 

1.1      ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 
Назив нарушипца: Ппштинска управа Бпјник 
Адреса:  Трг слпбпде 2-4, 16205 Бпјник 
ПИБ: 100371818 
Шифра делатнпсти: 8411 
Интернет адреса www.bojnik.rs 
Врста нарушипца: Лпкална сампуправа 
Врста ппступка ЈН: Јавна набавка у птвпренпм ппступку  
Врста предмета: Грађевински радпви нискпградое 

 45233123 – радпви на изградои сппредних путева 

Кратак ппис предмета 
набавке: 

Предмет јавне набавке je извпђеое радпва за 
рекпнструкцију сапбраћајницa у пквиру ппстпјеће 
регулације пута на теритприји ппщтине Бпјник и тп: 

1. Дпое Кпоувце - Дубрава, дужина пута L= 700 m, 
щирина асфалтнпг кплпвпза b= 3,0 m, банкина b= 
1m.  
2. Црквица-Граница – 3 фаза радпва, Дужина пута 
L= 750 m, щирина асфалтнпг кплпвпза b= 3,0 m, 
банкина b= 1m 
3.Трптпари у ул. 9. Југпвића у Бпјнику (деп пд улице 
Раданска), дужина L=70 m, щирина b=1,5 m). 

Кпнтакт: Саща Дпдић, e-mail:  sasadodic@bojnik.org.rs  
Милан Здравкпвић, , e-mail:  finansije@bojnik.org.rs  
016/821-214, лпк. 126 и 109  

Брпј: 404-43/17 
Дана: 17.10.2017. 
 
1.2. ПБЕЗБЕЂЕОЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 Средства за пву набавку планирана су Бучетпм ппщтине Бпјник за 2017. гпдину, 
раздеп 5 Опщтинска управа, глава 28, прпграмска класификација 1101-П3 асфалтираое 
путева , функципнална калсификација 620, екпнпмска класификација 511, ппзиција 201. 
 
1.3. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка радпва спрпвпди се у птвпренпм ппступку у складу са шланпм 32., 
шланпм 55. став 1. ташка 2. и шланпм 61. Закпна п јавним набавкама (,,Сл.гласник РС", 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), шланпм 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације п ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(,,Сл.гласник РС", брпј 86/2015) и Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке радпва 
брпј 404-43/17 пд  17.10.2017.. гпдине. 
 
1.4.     ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке je извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајницa у пквиру 
ппстпјеће регулације пута на теритприји ппщтине Бпјник и тп: 

1. Дпое Кпоувце - Дубрава, дужина пута L= 700 m, щирина асфалтнпг кплпвпза b= 3,0 
m, банкина b= 1m.  
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2. Црквица-Граница – 3 фаза радпва, Дужина пута L= 750 m, щирина асфалтнпг кплпвпза 
b= 3,0 m, банкина b= 1m 
3.Трптпари у ул. 9. Југпвића у Бпјнику (деп пд улице Раданска), дужина L=70 m, щирина 
b=1,5 m). 

 
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 45233123 – радпви на изградои 
сппредних путева . 
 
 

1.5.     ПРИПРЕМАОЕ ППНУДА 
Ппнуде се припремају у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. 
Ппнуда мпра бити сашиоена на преузетпм пбрасцу пригинала, јасна и 

недвпсмислена, кап и пверена пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица ппнуђаша, према 
Упутству ппнуђашима какп да сашине ппнуду и Упутству какп се дпказује испуоенпст 
услпва за ушещће у ппступку кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације.  

- Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 
- Ппнуда се ппднпси на српскпм језику. 
- Исправна је пна ппнуда кпја је благпвременп предата и кпја испуоава све 

услпве из кпнкурсне дпкументације. 
- Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 
- Важнпст ппнуде је  минимум 60 дана. 
Дпдатне инфпрмације и пбјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде ппнуђаши 

мпгу тражити у писанпм пблику, на адресу: Опщтинска управа Бпјник, Ул. Трг слпбпде 
бр. 2-4, 16205 Бпјник, или на следећe e-mail адресe: sasadodic@bojnik.org.rs и 
finansije@bojnik.org.rs тп најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп. 
 
1.6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде је најнижа ппнуђена. 
 

1.7. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети на Ппрталу јавних набавки и на 

интернет адреси нарушипца www.bojnik.rs 
Кпнкурсну дпкументацију ппнуђаши мпгу лишнп преузети на адреси нарушипца уз 

дпстављаое пвлащћеоа. 
 
1.8. НАЧИН И МЕСТП ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

Ппнуђаши ппднпсе писане ппнуде у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и 
ппзивпм за ппднпщеое ппнуда. Ппнуда се дпставља у затвпренпј кпверти. 

Ппнуда се ппднпси лишнп на писарницу Опщтинске управе Бпјник, или путем 
ппщте, на адресу Опщтинска управа Бпјник, Ул. Трг Слпбпде бр. 2-4, 16205 Бпјник,  дп  
17. нпвембар 2017.  гпдине дп 12,00 часпва, без пбзира на начин дпстављаоа. 

На предоу страну кпверте ппнуђаш лепи пппуоен Ппмпћни пбразац ПО1 из 
кпнкурсне дпкументације. 

На пплеђини кпверте налепити пппуоен ппмпћни пбразац „Образац бр. ПО2". 
Ппнуда кпја буде стигла дп наведенпг рпка сматраће се благпвременпм и узеће 

се у разматраое. 
Неблагпвремене ппнуде неће се птварати и пп пкпншаоу ппступка птвараоа 
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биће враћене ппнуђашу уз ппвратницу, са назнакпм да је иста ппднета неблагпвременп. 
 
1.9. МЕСТП И ВРЕМЕ ПТВАРАОА ППНУДА 

Отвараое ппнуда ће се пбавити на дан истека рпка, 17. нпвембар 2017.  гпдине 
у 12,15 часпва у Опщтинскпј управи Бпјник, Ул. Трг слпбпде бр. 2-4, 16205 Бпјник, 
прпстприја у приземљу зграде– Скупщтинска сала. 
 
 
1.10. УСЛПВИ ППД КПЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ППНУЂАЧА МПГУ УЧЕСТВПВАТИ У 
ППСТУПКУ 

Отвараоу ппнуда мпже присуствпвати пвлащћени представник ппнуђаша кпји је 
дужан да пре ппшетка птвараоа ппнуда Кпмисији предају писанп пунпмпћје, кпјим ће 
дпказати пвлащћеое за ушещће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда. Овлащћеое није 
пптребнп акп птвараоу присуствује лишнп директпр предузећа или лишнп предузетник 
псниваш радое. 

 
1.11. РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 

Рпк за дпнпщеое Одлуке п дпдели угпвпра је 20 (двадесет) дана пд дана 
птвараоа ппнуда. 
 
1.12. ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ 

Кпнтакт пспбе за све инфпрмације везане за јавну набавку су: Саща Дпдић,  
sasadodic@bojnik.org.rs. И Милан Здравкпвић, finansije@bojnik.org.rs Телефпн за 
кпнтакт 016/821-214, лпк. 109 и 126. 
 
1.13. ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 

Ппнуде мпрају бити припремљене и ппднете у складу са ппзивпм за ппднпщеое 
ппнуде и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуђаш је дужан да испуоава услпве 
дефинисане шланпм 75. и 76. Закпна п јавним набавкама, щтп дпказује ппседпваоем 
дпказа из шлана 77. Закпна п јавним набавкама и на нашин дефинисан кпнкурснпм 
дпкументацијпм. 
 
Ппжељнп је да ппнуда буде спакпвана у кпверти у фасцикли са механизмпм и 
увезана тракпм или јемственикпм у целину кпја је псигурана печатпм и пбезбеђена 
такп да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединачни 
листпви ни ппсле птвараоа ппнуде. Ппднпшеое електрпнске ппнуде није 
дпзвпљенп. 
 
Наппмена: Укпликп ппнуђаш ппднпси  ппнуду путем ппщте, без пбзира да ли је ппслап 
ппнуду пбишнпм, преппрушенпм ппщиљкпм или путем брзе ппщте, релевантна је 
јединп чиоеница када је наручилац ппнуду примип, пднпснп да ли је нарушилац 
примип ппнуду пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (у кпјпј ситуацији ће ппнуда бити 
благпвремена), те није релевантан мпменат када је ппнуђач ппслап ппнуду. 
 
Кпмисија за ЈН 404-43/17 
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