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К у р ш у м л и ј а  

                      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Назив наручиоца: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА 

 Адреса наручиоца: Куршумлија,ул. Палих бораца број 15 

 Bрста наручиоца: Култура 

 Врста поступка јавне 

набавке: 

Јавна набавка мале вредности  

 Врста предмета: Услуге. 

 Опис предмета набавке, 

 назив и ознака 

из општег речника набавке: 

Набавка радова – Извођење радова на изради и постављању  

саобрaћајне сигнализације на државним путевима  Општине 

Куршумлија и њене околине за означавање туристичких 

одредишта на подручју Општине Куршумлија -ФАЗА 2  

 

ОРН: 45233294 – постављање путне саобраћајне сигнализације. 

Вредност јавне набавке, 

број партија са укупном 

вредношћу без ПДВ-а 

/ 

 Критеријум за доделу 

уговора: 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити 
применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом 
оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена 
без ПДВ-а. 

- Уколико две или више понуда имају исту најнижу 
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.  

-  Уколико ни након примене горе наведеног резервног 
елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели 
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок 
извођења радова. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 

 Начин преузимања 

конкурсне           

- Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;  

- Интернет страница наручиоца (www.kursumlija.org);  



докуметације,односно 

интернет    адреса где је 

конкурсна      

документација доступна: 

- Непосредно преузимањем на адреси Општина 

Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 

Куршумлија, канцеларија број 19 (сваког радног дана у 

периоду од 07.00 до 15.00 часова).  

 Начин подношења понуде и 

рок за      подношење 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. 

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. 

Понуду доставити на адресу: Туристичка 

организација општине Куршумлија, ул. Палих бораца 

број 15, Куршумлија, са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку радова – Извођење радова на изради и 

постављању  саобрaћајне сигнализације на државним 

путевима  Општине Куршумлија и њене околине за 

означавање туристичких одредишта на подручју 

Општине Куршумлија -ФАЗА 2, ЈН број 1/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 24. 02. 2020.године до 

12,00 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 наручулац 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, односно која је примљена 

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду 

наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке 

које је направио приликом састављања понуде и 

попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан 

је да порет такве исправке стави потпис особе или особа 

које су потписале образац понуде понуђача 

 Место,време и начин 

отварања понуда: 

Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 

24.02.2020. године у 12:15 часова у просторијама 

Туристичкe организацијe општине Куршумлија, ул. Палих 



бораца број 15, Куршумлија. 

 Услови под којима 

представници понуђача могу 

учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати 

свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да 

учествују само овлашћени представници понуђача. 

 Рок за доношење одлука: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) 

дана од дaнa отварања понудa.  

 Лице за контакт: tokursumlija@open.telekom.rs сваког радног дана (понедељак – 

петак), од 7:00 до 15:00 часова. 

Остали подаци: / 

 


