
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив Наручиоца : Јавно комунално предузеће „8 август „
Адреса Наручиоца :Партизанска бб  Српска Црња
ПИБ:106205013
Матични број:20547987

Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о 
јавним набавкама ( ,,Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012 , 14/2015 и 
68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2016 су добра. 
Предмет Јавне набавке је обликован по партијама:
Партија 1  - Горива 
Партија 2  - Уља и мазива
Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Емина Ференци
Е - mail адреса : eminaferenci@jkp8avgust.rs
Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације: На Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Ј.К.П.“8 август „, Партизанска бб, 23220 Српска Црња са 
назнаком „ Понуда за јавну набавку добра -Гориво обилковане по партијама од 1 
до 2 - број ЈН 1/2016 - Партија  __  - НЕ ОТВАРАТИ „
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
23.01.2016.године до 11 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу са назнаком да је поднета 
неблаговремено.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.



Место, време и начин потварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се 23.01.2016. године, у 11.30 часова, у радним 
просторијама ЈКП . „8 август “ Српска Црња Партизанска бб .
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији за јавну набавку 
предају уредно пуномоћје, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда.Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено 
код понуђача, оверено печатом и потписано од старне овлашћеног лица Понуђача.
Рок за доношење одлуке : у року од 25 дана од дана отварања


