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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
''ДРУГИ ОКТОБАР'' 
Број: 1746/4-2016 
08.12.2016. Године 
ВРШАЦ 
  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

1. Назив Наручиоца: Јавно комунално предузеће „Други октобар“ 

2. Адреса Наручиоца: Стевана Немање 26, Вршац 

3. Интернет страница Наручиоца: www.oktobar.co.rs 

4. Врста Наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа. 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, у складу са чланом 32 Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке 

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним Добављачем на период од 
12 месеци. 

Појединачни уговори о јавној набавци ће се закључивати на период од 12 месеци. 
 
6. Врста предмета јавне набавке: Добра. 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Добра – Електрична енергија за потребе ЈКП „Други октобар“. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија 

 

Ред. бр.  Назив производа/добра Јединица мере 

Оквирнa 

количина kWh за 

период од 12 

месеци 

1 

Електрична енергија -

активна енергија са 

балансном одговорношћу 

kWh 6.050.000 

 
8. Jавна набавка није обликована по партијама. 

9. Критеријум за доделу оквирног споразума: најнижа понуђена цена. 

10. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације може 
се извршити са Портала јавних набавки и интернет странице Наручиоца - www.oktobar.co.rs 
 

11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуђач понуду доставља поштом или непосредно. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Добра – 
Електрична енергија за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, број јавне набавке 1.1/2016-
1746; НЕ ОТВАРАТИ''. 
На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.  
Понуде се достављају на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, сваког 
радног дана (понедељек-петак) од 7,00-15,00h. 
Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 10.01.2017. године 
до 09,30 часова, без обзира на начин како су послате. 
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12. Место, време и начин отварања понуда:  

 Јавно отварaње понуда обавиће се дана 10.01.2017. године у 10,00 часова у просторијама 
Наручиоца у Вршцу, ул. Стевана Немање, Свечана сала. 

 Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца. 

13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 

 Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда морају комисији Наручиоца 
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

 Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши увид у 
податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда као и да изнесе све евентуалне 
примедбе на поступак отварања понуда. 

14. Рок за доношење одлуке о додели оквирног споразума: 25 (двадесетпет) дана од дана 
отварања понуда. 

15. Лице за контакт: Мариус Констатнин Хонае и Игор Мартон. 

 поштом на адресу: Стевана Немање 26, 26300 Вршац 

 mailom: javne.nabavke@oktobar.rs  

 радно време Наручиоца: сваког радног дана (понедељек-петак) од 7,00-15,00h. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 
 


