
 

 

 
На основу  члана  60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 10/165-1 од 06.02.2015. године, наручилац 
објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у отвореном поступку 

1.За јавну набавку: ЈН 49-2015 Лиценце за оперативне системе Windows и Office (ознака из 
општег речника набавки: 48000000 - Програмски пакети и информациони системи)  
 
2.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне 
услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном 
документацијом. 

3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са 
чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

4.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / 
подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

− Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

− Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице 
наручиоца www.grejanje-pancevo.co.rs  и са Портала јавних набавки. 

5.Понуде се могу поднети непосредно: 
− у пословним просторијама наручиоца  - на писарници ЈКП „Грејање“ у улици Цара Душана 
бр. 7, у Панчеву; 

− путем поште на адресу ЈКП „ Грејање“  ул. Цара Душана бр. 7, 26000 Панчево; 

6.Понуде се подносе у затвореној коверти. 

7.Рок за подношење понуде је  31 дан од дана објављивањана Порталу јавних набавки односно до  
16.05. 2014. године, до 12  часова, без обзира на начин доставе. 

8. Отварање понуда ће се обавити дана 16.03.2015. године у 12.15 часова,  у просторијама 
наручиоца ЈКП „Грејање“  ул. Цара Душана бр. 7, 26000 Панчево,  у  канцеларији 117 – Служба 
набавке и маркетинга. 

9. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да Комисији за јавну 
набавку преда овлашћење да би могао активно учествовати у поступку отварања понуда.  

10. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

11.Лице за контакт: Александар Фара - руководилац  Службе набавке и маркетинга 

Е - маил adresa sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270.      
                                    

       

Јавно Комунално Предузеће 
„ ГРЕЈАЊЕ“ 

Цара Душана 7 
Панчево 

Тел: 013/319-241, фаx: 013/351-270  
grejanje@panet.рс 

www.grejanje-pancevo.co.rs     
Датум: 12.02.2014. год. 


