
Мат.бр. предузећа:  08487537                                                                 Димитрија Туцовића бр.7-a 

ПИБ:  101047068                                                                                   тел. 013/347-147 факс:013/346-923   

Тек.рн. 160-10372-97 Banca Intesa                                                          www.jkpzelenilo.co.rs 

 

Број: 92-2702/4 

 

На основу чл.55., чл.57. и чл.60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15  

и 68/15, у даљем тексту: Закон), објављујемо 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за јавну набавку   

бр. 92-2702 ЈНВВ-Д-09/2018 
 

Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО  

                    Панчево, Димитрија Туцовића 7а 

Интернет страница: www.jkpzelenilo.co.rs 

Врста наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа 

 

Врста поступка: Отворени поступак из кога се закључује оквирни споразум са једним понуђачем 

 

Предмет набавке: Набавка добара 

      

Предмет набавке Шифра и назив из Општег речника ЈН 

Садни и репроматеријал; 

Партија 4 – Семе траве  
03111000- семење 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ЈКП „Зеленило“ Панчево, ул.Димитрија Туцовића   

бр.7а, 26000 Панчево.  

 

Рок за достављање понуда је 27. 11. 2018. до 10:00 часова. Неблаговремене понуде се неће разматрати. 

 

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама ЈКП„'Зеленило“ Панчево, ул.Димитрија Туцовића бр.7а        

дана 27. 11. 2018. са почетком у 11:00 часова:  

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица ,а активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача, који су дужни да доставе потписано и оверено овлашћење Комисији за 

јавну набавку. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је  – најнижа понуђена цена  . 

  

У складу са чл.62.ст.1. Закона истовремено са објавом Позива за подношење понуда објављена је и 

конкурсна документација на Порталу Јавних набавки и на интернет страници: www.jkpzelenilo.co.rs 

 

У складу са чл. 57. ст. 2. Закона, Позив за подношење понуда објављен је на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа.  

  

Заинтересована лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког радног дана од 

09:00 до 14:00 часова до истека рока за пријем понуда, у просторијама ЈКП ''Зеленило'' Панчево,  

ул. Димитрија Туцовића бр.7а, канцеларија Служба јавне набавке. 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће (чл. 75. и 

76. ЗЈН и чл.10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације) у поступку јавне набавке. 

 

 

 



Свака измена или допуна конкурсне документације биће у складу са чл. 63.ст.1. ЗЈН објављена истовремено 

на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.  

 

Заинтересована лица, односно понуђачи треба да прате јавну набавку на Порталу јавних набавки и 

нашој интернет страници све до истека рока за подношење понуда како би правовремено били 

информисани за случај евентуалних измена и допуна.  

 

Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума је најдуже 25 дана од дана јавног отварања 

понуда. Рок за закључење оквирног споразума је 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из чл. 149. Закона. 

У периоду трајања оквирног споразума наручилац  закључује појединачнe уговорe о јавној набавци или 

издаје наруџбеницу у складу са условима дефинисаним у оквирном споразуму. 

 

Контакт за додатне информације : Служба за јавне набавке тел.013/347-147 локал 108 или   

е-mail: javne.nabavke@jkpzelenilo.co.rs 
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