
На основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима 

Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл.гласник РС“ број 86/15) и Одлуке о покретању поступка ЈНМВ број: 404-

417/2019-V 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

 22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.13 

                                                                        оглашава 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

За јавну набавку радова: 

НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА НА КРУЖНОЈ 

РАСКРСНИЦИ КОД НАПЛАТНЕ РАМПЕ 

1. Подаци о Наручиоцу: 

Назив Наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и 

имовину   

Седиште наручиоца: Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица 

Интернет страница наручиоца: www.sremskamitrovica.rs 

2. Врста наручиоца:  Градска и општинска управа 

3. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 

4. Предмет јавне набавке су радови – Набавка и постављање заливног система на кружној 

раскрсници код наплатне рампе (ОРН: 45232120). 

 

5.  Број партија: Понуда није обликована по партијама. 

6. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, наводи се проценат вредности 

који се извршава преко подизвођача (максимум 50%). 

7. Критеријум за оцењивање понуда је: Eкономски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума су: 

Цена = 70 пондера 

Рок извршења = 30 пондера 



Цена као елемент критеријума израчунаваће се према следећој формули: 

ОБП = 70 𝑥
Цмин

ЦП
 

Легенда: 

ОБП – Остварен број пондера 

Цмин – најнижа понуђена цена 

ЦП – цена која се пондерише 

 

Рок извршења радова који су предмет јавне набавке израчунава се према следећој 

формули: 

ОБП = 30 𝑥
Рмин

РП
 

Легенда: 

ОБП – Остварен број пондера 

Рмин – најнижи понуђени рок 

РП – рок који се пондерише 

 

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, Уговор ће бити 

додељен оном понуђачу који је ставио нижи износ укупно понуђене цене. Уколико две 

или више понуда имају исти укупан број пондера и исти износ понуђене цене, Уговор 

ће бити додељен оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова. 

8. Начин преузимања Конкурсне документације: Заинтересована лица могу преузети 

Конкурсну документацију до 01.11.2019. године на интернет страници наручиоца и 

Порталу Управе за јавне набавке.  

9.  Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду  

у Градској кући Града Сремска Митровица, доставља Комисији за ЈН Градске управе 

за опште и заједничке послове и имовину Сремска Митровица, ул.Светог Димитрија 

бр.13 у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком: 

Понуда за набавку радова-Набавка и постављање заливног система на кружној 

раскрсници код наплатне рампе „НЕ ОТВАРАТИ„ (ЈН број: 404-417/2019-V) до 

01.11.2019. године до 10,00 часова, а на полеђини назив понуђача, адреса, контакт 

особа и телефон. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу 

наручиоца на адресу Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица закључно са 

01.11.2019. године, до 10,00 часова. Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач 

који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач. Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу УЈН и на интернет страници 

наручиоца односно до 01.11.2019. године до 10,00 часова. 



Наручилац је дужан да приликом пријема понуде на коверти односно кутији у којој се 

понуда налази, обележи време пријема и евидентира број и датум понуде према 

редоследу приспећа.  

Неблаговремене понуде се неће разматрати. 

Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуду 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 

01.11.2019. године, у 11,00 часова у просторијама Града Сремска Митровица,             

ул. Светог Димитрија бр.13, Сремска Митровица, у присуству чланова Комисије и 

овлашћених представника понуђача.  

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

oтварања понуда: 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. 

12. Рок за доношење Одлуке о додели Уговора: Одлука о додели Уговора биће донета 

у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац је дужан да 

Одлуку о додели Уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења. Наручилац ће са изабраним понуђачем 

да закључи Уговор након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона о јавним набавкама. 

 13. Лице за контакт: У вези припремања понуде понуђач може у писаном облику 

тражити од наручиоца додатне информације и објашњења. Контакт на телефон:  

022/215-2116, (Контакт особа: Биљана Шимић Владимировић), сваког радног дана у 

времену од 07,00 до 15,00 часова, е-mail адреса: nabavke@sremskamitrovica.org.rs  

 


