
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:

ЈП Дирекција за изградњу“Кладово“ Кладово

улица 22.септембар,бр.18,19320 Кладово

http://www.kladovo.org.rs/

Јавна предузећа-локална самоуправа

Поступак јавне набавке мале вредности

Добра

Набавка вертикалне сигнализације. 
34928000-саобраћајна опрема.



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa 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: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 

           Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена ценa.

Конкурсна документација се може преузети на Порталу Управе за јавне набавке,на интернет 
страници www.kladovo.org.rs и на адреси: ЈП Дирекција за изградњу 
„Кладово“,улица 22.септембар,бр.18,19320 Кладово у Служби за јавне набавке. Конкурсна 
документација може бити достављена и поштом,факсом или електронском поштом.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике.



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

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

Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу наручиоца- ЈП Дирекција за 
изградњу „Кладово“,улица 22.септембар,бр.18,19320 Кладово, сваког радног дана од 07 до 
15 часова са назнаком „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ - : Набавка вертикалне сигнализације 
ред.бр.7/14- НЕ ОТВАРАТИ“.Крајњи рок за достављање понуда је 
12.03.2014.год. до 12 часова.

Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 
12.03.2014.год. у 12:30 часова у просторијама ЈП Дирекције за изградњу „Кладово“,улица 
22.септембар,бр.18,19320 Кладово у Служби за јавне набавке.

Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник 
понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора 
је 10(десет) дана од дана отварања понуде.

Радмила Нанић Лепопојић 019-801-212

           Radmila Nanic
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