
 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Назив наручиоца: ЈЕП „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО 

2. Адреса наручиоца: Цара Лазара 52/А, 36000 Краљево 

3. Интернет страница наручиоца: www.toplanakv.rs 

4. Врста наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа 

5. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 

6. Врста предмета: добра 

7. Опис предмета нававке, назив и ознака из општег речника набавке: -  гориво за 

путничка и теретна возила и агрегате. ОРН:09100000- горива. 

8. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума:  

 Понуђена цена 

 Број пумпних станица на територији Србије 

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

документација доступна: Конкурсна документација је доступна на  порталу 

јавних набавки   http://portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца 

www.toplanakv.rs 

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач подноси 

понуду непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној 

коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Уколико понуду доставља 

непосредно на писарницу наручиоца, понуђачу ће бити достављена потврда о 

пријему понуде.  

11. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

06.03.2018. године до 12:00 сати  на адреси ЈЕП ТОПЛАНА, Цара Лазара 52а, 

36000 Краљево са напоменом: 



„Понуда за јавну набавку горива за путничка и теретна возила и агрегате, ЈН бр. 02-

293/18- НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте навести тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу подносити понуде, сматраће се  

неблаговременом. 

12. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се одржати  у 

просторијама ЈЕП ТОПЛАНА у Краљеву, Цара Лазара 52/А, 06.03.2018. године 

у 12:30 сати. 

13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 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 наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 

доказати овлашћење за учешће у поступку  отварања понуда. 

14. Рок за доношење одлуке: 7 дана од дана отварања понуда 

15. Лице за контакт: Бранко Капларевић, дипл. ецц- члан комисије за јавну набавку. 

16. Email: office@toplanakv.rs  

 

 


