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ОПШТИНА БОЈНИК 

Упућује 
 

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 На основу Закона о јавним набакама ("Службени гласник РС ", број 116/08) 

наручилац позива понуђаче да поднесу писану понуду у складу са конкурсном 

документацијом, а на основу позива за подношење понуда за набавку услуга за израду 

планске документације у поступку јавне набавке мале вредности број 404-51/11. 

 Понуде морају бити припремљене у складу са конкурсном документацијом 

и понуђачи морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. 

 

1.1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Израда плана детаљне регулације за акумулацију „Брестовац“ у КО 

Брестовац са стратешком проценом утицаја на животну средину, ЈН МВ 404-51/11. 

 

1.2 ПРАВО УЧЕШЋА 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама. 

Испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

документима из члана 45. Закона о јавним набавкама, која могу бити у неовереним 

фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом. Изабрани понуђач ће 

у року који одреди Наручилац, а не дужем од три дана од дана пријема писменог 

позива Наручиоца доставити оригинал или оверену копију доказа о испуњености 

услова из члана 44. Закона о јавним набавкама. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа 

са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. Понуђач је дужан 

да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) 

Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености осталих услова из 

члана 44. овог закона на начин одређен конкурсном документацијом. Сваки понуђач из 

групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним 

набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 45. овог закона, а остале услове 

из члана 44. овог закона испуњавају заједно. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде, резултираће 

одбијањем тих понуда, као неисправних. 

 

1.3 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 Понуда се сматра благовременом ако је код наручиоца приспела до 24. 

септембрa 2012. године, најкасније до 12,00 сати. 
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 Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу 

Општина Бојник, ул. Трг слободе бр. 3, 16205 Бојник. 

Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти на којој је на 

предњој страни написан текст: „Понуда - не отварај“- Израда плана детаљне 

регулације за акумулацију „Брестовац“ у КО Брестовац са стратешком проценом 

утицаја на животну средину, ЈН МВ 404-51/11. 

На полеђини коверте обавезно назначити назив, број телефона и адресу 

понуђача. 

 Све неблаговремене понуде, Комисија за јавне набавке наручиоца ће, по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да 

су поднете неблаговремено. 

 

                                                     1.4 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И 

ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 24. септембра 2012. године, у 13,00 

сати, у сали СО-е Бојник, која се налази у приземљу зграде Општинске управе у 

Бојнику, ул. Трг слободе бр. 3. 

 Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

Комисији за јавне набавке наручиоца поднети пуномоћје (овлашћење) за учешће у 

поступку отварања понуда. 

 Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од три дана од дана 

јавног отварања понуда. 

 

1.5 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Критеријум за оцењивање понуде је: економски најповољнија понуда 

o Цена                                              80 бодова 

o Рок израде плана                     20 бодова 

 

                                                            

1.6 ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу 

добити сваког радног дана од 7 до 15 часова, контакт особе:  

Саша Додић (016) 821-215 лок. 126, sasadodic@bojnik.org.rs; 

sasadodicbojnik@gmail.com  

Владимир Јовановић, (016) 821-215 лок. 126, vladimirbojnik@gmail.com  

 


