
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа општине Бечеј

Адреса: Трг Ослобођења 2, 21220 Бечеј 

Матични број – 08359466

ПИБ - 100742635

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.

На предметну набавку примењиваће се и:

-Закон о општем управном поступку

-Закон о облигационим односима

-Закон о процени утицаја на животну средину

-Закон о безбедности и здрављу на раду

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне  набавке су  добра:  Камион за  одношење отпада,(у  даљем таксту:  камион смећар),
редни број набавке ЈН 7/18, а у складу са техничком спецификацијом.

4. Начин подношења 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, телефон и факс понуђача као и име
и презиме овлашћеног лица за контакт. 

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.

Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети
група понуђача.  Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у
заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне
групе  понуђача,  односно учествовати само  у  једној  заједничкој  понуди.  Понуђач који  је  члан  групе
понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.

Понуда се доставља на адресу: Општинска управа општине Бечеј,  Трг Ослобођења 2,21220 Бечеј, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку камиона за одношење отпада, ЈН бр. 7/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 10.04.2018. године до
11:00 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 Наручилац 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, (примљена је по истеку
дана и сата до којег се могу понуде подносити) сматраће се неблаговременом. 

Благовремено  достављене  понуде  биће  јавно  комисијски  отворене  у  просторијама  Наручиоца,  дана



 10.04.2018.. године са почетком у 11:30 часова. 

Представници понуђача који  учествују  у  поступку  јавног  отварања понуда дужни су  да  пре  почетка
поступка  јавног  отварања  предају  Комисији  писмено  овлашћење  за  учествовање  у  поступку  јавног
отварања. Овлашћење се издаје на меморандуму понуђача и мора бити заведено код њега и оверено
његовим печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

5. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И ДОДЕЛЕ УГОВОРА – НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума –  најнижа понуђена цена (наведена у
Обрасцу понуде и обрасцу структуре цена као укупна цена за камион смећар без ПДВ-а).

Уколико два или више понуђача дају понуде које имају исту најнижу цену Наручилац ће изабрати као
најповољнију понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

6. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам)
дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише уговор или не потпише уговор
у  наведеном  року,  Наручилац  ће  одлучити  да  ли  ће  уговор  о  јавној  набавци  закључити  са  првим
следећим најповољнијим понуђачем.

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван да
приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

7. Контакт (лице или служба) 

Особа за контакт: Јована Топић, е-пошта: jovana.topic@becej.rs,

Контакт са именованим лицем остварује се искључиво писменим путем. 
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