Сходно члану 50. Закона о јавној набавци („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац
ЈКП „Комуналац“, Лесковац, Одлуком бр. 1232 од 10.03.2017. године овластио је другог наручиоца Град Лесковац,
Градска управа – Одељење за јавне набавке, да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке
добара – аутоцистерна Ј.Н. бр. 4/2017 година. Сходно члану 55. став 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. став 1. тачка
1) Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1739 од 05.04.2017. године,
овлашћени Наручилац упућује Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара –
Аутоцистерна (шасија и надградња), јавна набавка број 4/2017. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
ЈКП „Комуналац“, Јужноморавских бригада 100, 16000 Лесковац, www.jkpkomunalac.rs 2. Врста наручиоца: јавно
предузеће 3. Назив, адреса и интернет страница овлашћеног наручиоца за спровођење поступка: град
Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац,
www.gradleskovac.org 4. Врста овлашленог наручиоца: градска-општинска управа 5. Врста поступка јавне
набавке: отворени поступак 6. Врста предмета: добра 7. Предмет набавке: техничка опрема за обављање
делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) 8. Опис предмета јавне набавке: аутоцистерна
(шасија и надградња) 9. Назив и ознака из општег речника набавке: 34144450 – возила за прскање и поливање
10. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 11. Увид и преузимање конкурсне документације:
Заинтересована лица преузимање конкурсне документације могу остварити од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, интернет страници овлашћеног наручиоца или лично на адресу:
Градска управа – Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4 (иза старе Робне куће Београд), 16000 Лесковац.
12. Рок, начин и место подношења понуда Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да
је доставе до 15.05.2017. године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, на
адресу: Градска управа – Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4 (иза старе Робне куће Београд), 16000
Лесковац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – аутоцистерна (шасија и надградња), ЈН број 4/2017 –
НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну
након наведеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће
бити враћене понуђачима неотворене. 13. Место, време и начин отварања понуда Јавно отварање понуда
обавиће се по истеку рока за достављање понуда у просторијама Градске управе – Одељење за јавне набавке,
Трг револуције 33/4 (иза старе Робне куће Београд), 16000 Лесковац, односно дана 15.05.2017. године у 12:30
часова. 14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда Отварање
понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице а само овлашћени представници понуђача могу
активно учествовати. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији за јавну набавку предају пуномоћја на основу
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступкку јавног отварања понуда, као и важећу личну карту, на увид
Комисији. 15. Рок за доношење одлуке о додели уговора односно обустави поступка Одлука о додели уговора
односно обустави поступка биће донета у оквирном року од 25 дана од дана отварања понуде, а биће објављена
на Порталу јавних набавки и интернет страници овлашеног наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.
16. Лице за контакт Контакт особа за све информације везане за јавну набавку је Милан Китановић,
дипломирани економиста, број телефона 016/215-990, број факса 016/216-651 17. Остале информације Право
учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона доказује се у
свему у складу са конкурсном документацијом. Писмени захтев за појашњењем у вези са Позивом и конкурсном
документацијом могу се слати најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда писаним путем и то:
на адресу овлашћеног наручиоца или на факс 016/216-651. Одговор ће у року од 3 (три) дана, од пријема
писменог захтева, овлашћени наручилац објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

