
На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл.
гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ЈКП „Водовод“ Лесковац, Пана Ђукића бр. 14, 16000 Лесковац

о б ј а в љ у ј е:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста,   н  азив   и а  дреса   наручиоца: Јавно комунално предузеће, ЈКП „Водовод“
Лесковац, ул. Пана Ђукића бр. 14, 16000 Лесковац, ПИБ 100524193, Матични 
број 07204752

Интернет страница наручиоца: www.vodovodle.rs

Врста поступка   и опис предмета   јавне набавке: Jавна набавка у поступку 
јавне набавке мале вредности ЈНМВ 23/16 набавка радова – Уређење 
просторија управне зграде

Назив и ознака из општег речника набавки: 45431000 - Постављање 
плочица. Класификација делатности: сектор Ф – 43.33 Постављање подних и 
зидних облога

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“

Начин преузимања конкурсне документације: Kонкурсна документација 
може се преузети на Порталу јавних набавки  www.  portal.ujn.gov.rs и интернет 
страници наручиоца  www.vodovodle.rs

Обилазак терена: Обилазак терена је могућ дана 31.08.2016. године, у 10 сати
у управној згради ЈКП „Водовод“ Лесковац, Пана Ђукића 14, 16000 Лесковац

Рок и начин за подношења понуда: Благовременим ће се сматрати све 
понуде које стигну на адресу наручиоца до 05.09.2016. године до 12,00 часова. 
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: 
ЈКП „Водовод“ Лесковац, Пана Ђукића 14, 16000 Лесковац, с тим да ће понуђач 
на коверти назначити следеће: „Понуда за ЈНМВ 23/16 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини 
коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и 
презиме, е-маил и број телефона особе за контакт

Време, место и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити 
јавно, 05.09.2016. године у 12,30 часова, у присуству понуђача, у радним 
просторијама ЈКП „Водовод“ Лесковац,  ул. Пана Ђукића бр. 14. Представници 
понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у законском 
року

Додатне информације: У вези са овим позивом дефинисане су у конкурсној 
документацији и могу се добити сваког радног дана од 07,00 – 15,00 на е-маил 
адресу: aleksandar.stefanovic@vodovodle.rs

http://www.vodovodle.rs/
http://www.vodovodle.rs/

