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Број     1497/6
Датум  09.08.2017. године

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама  (  „Сл.гласник РС „  бр.  124/2012,  14/2015  i  68/2015  ), Правилника о  обавезним елементима
конкурсне документације  у  поступцима јавних набавки и  начина доказивања о  испуњености услова
(„Сл.  гласник  РС“  бр.  29/13),  Одлуке  број  1497/3 од 07.08.2017.године  о  покретању поступка  јавне
набавке мале вредности бр. 4/2017 и Решења број 984/3 од 24.05.2017.године о образовању Комисије за
јавну набавку  број  7/2017, Јавно  комунално  предузеће  „Комуналне  услуге“  Алексинац,  ул.Књаза
Милоша број 29, 18220 Алексинац

           Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга
ЈН бр. 7/2017

1.Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга
1.1  Наручилац  ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац, ул.Књаза Милоша број 29, Алексинац 18220,

позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом о јавним
набавкама, конкурсном документацијом и позивом.

1.2  Врста наручиоца : Јавно предузеће локалне самоуправе

1.3  Врста поступка јавне набавке:   поступак јавне набавке мале вредности  ,   ради закључења уговора о
јавној набавци   услуга  .

1.4  Редни број јавне набавке је 7  /2017
1.5  Предмет јавне набавке је набавка услуга; набавка   услуга    спортско рекреационог одмора

      1.6  Јавна набавка је обликована   у три   партиј  е
      1.7  Партија 1 - набавка услуга спортско рекреационог одмора у Чању, Црна Гора, од 26.08-01.09.2017
      1.8  Партија 2 - набавка услуга спортско рекреационог одмора у Чању, Црна Гора, од 02.09-08.09.2017
    1.9 Партија 3 - набавка услуга спортско рекреационог одмора на Златибору, Србија од 23.09-29.09.2017

1.10   Није у питању резервисана јавна набавка
1.11  ОРН – 63500000-услуге путничких агенција, 92000000-услуге рекреације, културе и спорта.
1.12 Рок важења понуде не може бити краћи од   30 дана  .
1.13 Рок за подношење понуда је   8   дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
1.14 Kритеријум за одабир најповољније понуде је најнижа понуђена цена. Понуђена цена обухвата
превоз,  смештај,  исхрану  на  бази  пуног  пансиона,  боравишну  и  купалишну  таксу  и  спортско
рекреациони садржај.
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1.15 Место поласка путника организованим превозом пружаоца услуга из Алексинца, са међусобно
договореног места у Алексинцу.
1.16 Плаћање је у року од 45 дана од дана пријема коначног рачуна за пружене услуге.
1.17 Одабраном понуђачу  је дозвољено да захтева аванс    у износу од 50 % по предрачуну након
потписивања уговора,  а  пре  почетка  пружања услуга  и  50% након испоставе  рачуна  за  пружене
услуге.
1.18 Плаћање се врши у динарима, на рачун одабраног понуђача,    са прерачуном по средњем курсу
НБС на дан испоставе рачуна или предрачуна уколико су аранжмани код пружаоца услуга исказани у
страној валути.

Набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, ради закључења Уговора о јавној
набавци,  а  за  потребе  рехабилитације  и  рекреације  запослених  у  Јавном комуналном предузећу
“Комуналне услуге”Алексинац.

2.Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Понуђена цена обухвата превоз,  смештај,  исхрану на бази пуног пансиона, боравишну и купалишну
таксу и спортско рекреациони садржај.

3.Начин преузимања конкурсне документације и увид у конкурсну документацију
Конкурсна документација се може преузети ;
   -  са Портала Управе за  јавне набавке portal.ujn.gov.rs
  -  непосредно у просторијама ЈКП „ Комуналне услуге “ Алексинац, на адреси, ул.Књаза Милоша број
29, 18220 Алексинац, у Служби правног Сектора, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.
 Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију;
 -  сваког радног дана, од 8,00 до 14,00 часова непосредно на адреси ЈКП ''Комуналне услуге“ Алексинац
у ул. Књаза Милоша број 29, у служби за јавне набавке.

Начин подношења понуда и рок:
 Рок за подношење понуда је  8 дана од дана објаве позива на Порталу јавних набавки,  односно до
17.08.2017.године  до 10,00 часова.
 Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти или кутији тако да се приликом отварања понуде
са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије Понуђач уноси
назив понуђача, адресу,  место и поштански број,  печат,   као и лице за контакт и број  телефона. На
предњој страни коверте Понуђач уписује назив наручиоца, адресу, место и поштански број, са називом и
бројем јавне набавке за коју подноси понуду на адресу наручиоца: 
ЈКП '' Комуналне услуге“ Алексинац ул. Књаза Милоша број 29, 18220 Алексинац, са назнаком;
 ''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности услуга – набавка
услуга спортско рекреационог одмора по партијама, за партију број ____. бр.јн.7/2017”. 
Понуђач које је самостално поднео понуду, не може истовремено  учествовати у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Понуђач може да поднесе
понуду са подизвођачем, с тима да процентуално учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може
бити веће од 50%. Уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду,  у  обавези су да
договорно, између себе овласте једно лице које ће бити овлашћено за потписивање документације и
комуникацију са наручиоцем.
Уколико  понуђач  подноси  понуду  путем  поште,  без  обзира  да  ли  је  послао  понуду  обичном  или
препорученом пошиљком или путем брзе  поште,  релевантна  је  једино  чињеница  када  је  наручилац
примио понуду, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда, те
није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Понуђач може да поднесе само једну понуду за предмет јавне набавке. 
Понуђач  је  дужан  да  попуни,  потпише,  овери  и  достави;  образац  понуде,  образац  структуре  цене,



спецификацију понуђених услуга, модел Уговора са траженим подацима, обрасце са траженим подацима
о  понуђачу,  подизвођачу  или  образац  о  понуђачима  који  учествују  у  заједничкој  понуди,  изјаву  о
независној  понуди,  изјаву  да  је  поштовао  важеће  прописе  о  заштити  на  раду,  условима  рада  и
запошљавању,  заштити  животне  средине,   да  је  ималац  права  интелектуалне  својине  и  да  у  време
подношења  понуде  није  имао  изречену  меру  забране  обављања  делатности,  изјаву  да  наступа  без
подизвођача,  образац трошкова припреме понуде, као и обавезне доказе из члана 75. и 76.  Закона о
јавним набавкама у виду оверене Изјаве под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потписом
овлашћеног лица понуђача и печатом понуђача.  Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет странама надлежних органа, али је у обавези да наведе адресе интернет страна на
којима су такви докази јавно доступни. Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача нису у обавези да
достављају доказе из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Податке о пореским обавезама понуђачи могу добити у Пореској управи и Министарству финансија и
привреде.
Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту  животне  средине  и  у
Министарству енергетике, развоја и шивотне средине.
Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у  Министарству  рада,
запошљавања и социјале политике.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема, евидентираће број
према редоследу приспећа и понуђачу ће, по пријему одређене понуде, на његов захтев, издати потврду о
пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или
појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, објавити информацију на Порталу јавних набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, заинтересовано
лице ће упутити на адресу наручиоца;  ЈКП“Комуналне услуге“Алексинац,  Књаза Милоша 29,  18220
Алексинац, са напоменом;

''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за  јавну  набавку
мале вредности услуга- набавка услуга спортско рекреационог одмора  бр.јн.7/2017”.   

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде  телефоном  није
дозвољено.

 У року за подношење понуде понуђач може да измени,  допуни, измени и допуни  или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи део који мења,
односно документа која накнадно доставља, у коверти са назнаком;
''Не отварати – измене понуде за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности услуга- набавка
услуга спортско рекреационог одмора  бр.јн.7/2017 за партију број _____” или
''Не отварати – допуне понуде за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности услуга- набавка
услуга спортско рекреационог одмора  бр.јн.7/2017за партију број _____”или
''Не отварати–измене и допуне понуде за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности услуга-
набавка услуга спортско рекреационог одмора  бр.јн.7/2017за партију број _____”или
''Не отварати – опозив понуде за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности услуга- набавка
услуга спортско рекреационог одмора  бр.јн.7/2017за партију број _____”.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду,



 Додатне  информације  и  појашњења  у  вези  са  припремом  понуде  заинтересовани  понуђачи  могу
тражити искључиво у писменом облику, на адресу Наручиоца ;

     ЈКП „ Комуналне услуге “ Алексинац
ул.Књаза Милоша број 29, 18220 Алексинац

4. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање  понуда  је  јавно.  Понуде  ће  се  отварати  одмах,  по  истеку  рока  за  подношење  понуда,  тј.
17.08.2017.године  у  10,30 часова.  Отварање  понуда  ће  се  обавити  у  просторијама  наручиоца  ЈКП
''Комуналне услуге“ Алексинац -  канцеларија директора.

5. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Право активног учествовања у поступку
имају  само  овлашћени  представници  понуђача.  Представници  понуђача  морају  имати  оверено  и
потписано пуномоћје које морају предати Комисији за јавну набавку  непосредно пре почетка поступка
отварања понуда и једини су који имају право активног учешћа у поступку отварања понуда.

6. Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова):
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76.  Закона о
јавним  набавкама (  „Сл.гласник  РС„  бр.  124/2012,  14/2015  i  68/2015).  Испуњеност  наведених  услова
понуђач  доказује  и  доставља  на  начин  предвиђен  чланом  77.  и  79.  Закона  о  јавним  набавкама
(„Сл.гласник РС„ бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин
на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

7. Рок за достављање записника, доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Записник о отварању понуда биће достављен свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана отварања
понуда.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од  3 (три)  дана од дана отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца у
року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

 


