
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), 

чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 19-1997/7-1-20 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 19-1997/7-2-20, 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“  СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, 

НАРОДНОГ ФРОНТА 53 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Предмет јавне набавке број 1.2.3, која се спроводи у отвореном поступку је: Услуга пејзажног уређења                                                         

1. НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Лисје” Нови Сад, Народног фронта 53, ПИБ:101636639, Матични број: 08055475 

2. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак јавне набавке велике вредности. 

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Одлука о додели уговора за набавку услуга донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена. 

4. ПРИПРЕМА И ДОСТАВА ПОНУДА: Заинтересовани понуђачи припремају и достављају своје понуде у 

складу са Конкурсном документацијом и овим позивом и морају испуњавати све услове за учешће у 

поступку јавне набавке. 

5 УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ: У поступку могу учествовати понуђачи  који испуњавају 

обавезне услове утврђене чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама, као и додатне услове, а 

испуњеност услова доказују оригиналом или фотокопијом оригиналних докумената, према члану 77. став 

1. закона, на начин како је то тражено у Конкурсној документацији (Упутство понуђачима).  

6. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Заинтересовани понуђачи могу извршити 

увид и преузети конкурсну документацију сваког радног дана у пословним просторијама Наручиоца, на 

назначеној адреси у времену од 8,00 до 14,00 часова. Конкурсна документација може понуђачима бити 

достављена и електронским путем. Такође, конкурсна документација је доступна и на Порталу Управе за 

јавне набавке као и на званичном сајту ЈКП „Лисје“. 

7. ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: 

Рок зa подношење понудa је 30 (тридесет) дaнa од дaнa кaдa је објављен Позив за подношење понудa 

нa Порталу Управе за јавне набавке, односно до 13.03.2020. године до 08,00 часова. 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз 

повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Понуде се подносе у запечаћеној коверти, на адресу: ЈКП "Лисје", Нови Сад, Народног фронта 53, 21000 

Нови Сад. Коверат са понудом мора имати ознаку: “ПОНУДА– НЕ ОТВАРАТИ”. На коверти се мора 

назначити предмет Јавне набавке за коју се понуда подноси- ,,УСЛУГА ПЕЈЗАЖНОГ УРЕЂЕЊА”- ЈНОП 

1.2.3. 

На полеђини коверте обавезно навести: назив, седиште и адресу понуђача, овлашћено лице за контакт и 

телефон због идентификације приликом отварања понуда. 

8. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда обавиће Комисија 13.03.2020. године 

у 10,00 часова у просторијама ЈКП "Лисје", Народног фронта 53,Нови Сад. 

Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са пуномоћјем написаним на 

меморандуму понуђача, потписаним од стране овлашћеног лица и овереног печатом понуђача, које 

предаје приликом доласка. 

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року не дужем од 15 (петнаест) дана од дана 

отварања понуда, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени. 



Наручилац задржава право да изабере једног понуђача зависно од повољности понуде или да одустане 

од избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације. 

10. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико је испуњен неки од услова из 

чл.109 ЗЈН. 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА: Понуђачи се за додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуда могу обратити Наручиоцу најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуде у писаном облику. 

Лице (или служба) за контакт: Саша Шолаја, e-mail адреса sasasolaja@lisje.com; тел. 021/526-181 лок.105 

 


