
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА –ГОРИВО 
 
Наручилац: JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ са потпуном одговорношћу НОВИ САД 

Интернет страница Наручиоца: www.lisje.com 

Редни број јавне набавке: 11 

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке  

Поступак се спроводи ради закључења уговора 
Врста предмета: добра. Опис предмета набавке: Гориво 

Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000- Горива 

Безоловни бензин- 09132100, Дизел гориво- 09134220, Течни нафтни гас (LPG)- 09133000 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

Критеријум за оцену понуда: економски најповољнија понуда. 

Конкурсна документација може се преузети на порталу Управе за јавне набавке и на интернет 
страници наручиоца www.lisje.com или доставом захтева за преузимање конкурсне документције 
на адресу Наручиoца – ЈКП ''Лисје'', ул. Народног фронта 53, 21000 Нови Сад, или на факс бр. 
021/469-914 или на е-mail sasasolaja@lisje.com  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да 

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у запечаћеној 

коверти на адресу: ЈКП ''Лисје'', ул. Народног фронта 53, 21000 Нови Сад, са назнаком 

ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ- ГОРИВО, редни број 11  

 На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача; 

Рок за преузимање конкурсне документације и доставу понуде је 30 дана, рачунајући од 

дана објављивања јавног позива на Порталу управе за јавне набавке, односно до 19.12.2019. 

године до 09:00 часова. 

Благовременом се сматра понуда, која је примљена и оверена печатом пријема на наведеној 

адреси, најкасније до 09:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета, односно није 

пристигла наручиоцу до 09.00 часова, дана 19.12.2019. године. Све неблаговремено поднете понуде 

комисија за јавне набавке Наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити 

неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

Поступак отварања понуда ће се спровести 30-ог дана, рачунајући од дана објављивања 

јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки односно 19.12.2019. године у 10:00 

часова у просторијама ЈКП „Лисје“, Народног фронта 53, 21000 Нови Сад.  

Поступак отварања понуда обавиће се јавно. Јавност подразумева присуство  представника 

понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно писмено 

овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато, оверено печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача. 

Рок за доношење Oдлуке о додели уговора је десет дана од дана отварања понуда.  

Лица за контакт: Саша Шолаја, Љубомир Мазалица, чланови комисије. 

Еmail:  sasasolaja@lisje.com, тел/факс: 021 469-914, телефон: 063/495-367. 

 


