
На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 2. и члана 60. став 1. тачка 2. 
Законао jавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12), Јавно комунално 
предузеће “ Грејање” Панчево, објављује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће “Грејање” Панчево 
 
Адреса наручиоца: Цара Душана 7, 26000 Панчево 
 
Интернет страница наручиоца: www.grejanje-pancevo.co.rs  
 
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 
Врста предмета:  услуге (сукцесивно) 
 
Опис предмета: Консултантскe услугe за увођење Интегрисаног система менаџмента  
према захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, OHSAS 18001:2007. 
 
Ознака из општег речника набавки: 72224100 услуге планирања инплементације 
система и 72224200 услуге планирања гаранције квалитета система. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижa понуђена цена 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: www.grejanje-pancevo.co.rs, www.portal.ujn.gov.rs 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи су обавезни да понуде 
доставе поштом или лично до 20.12.2013.г. до 13 часова у канцеларији број 2 (писарница) у 
приземљу гдеће се доделити број датум и час приспећа пошиљке. Благовременом понудом 
сматра се понудапристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за 
подношење понуде.Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и 
оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на адресу: ЈКП “Грејње” Панчево, 
Цара Душана 7, у једној затвореној и запечаћеној коверти са видљивом ознаком: «Понуда за 
набавку бр. 34/13 – НЕ ОТВАРАТИ» 
 На полеђини коверте навести : назив, адресу, телефон и факс понуђача као и контакт особу. 
 
Место, време и начин отварања понуда: Обавиће се јавно пред комисијом 20.12.2013. 
године у 13,15 часова у канцеларији 117 на првом спрату на адреси наручиоца (Цара Душана 
7, Панчево) 

 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуде: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице а само 
овлашћени представници понуђача могу активно учествовати. Представници понуђача који 
присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја за учешће у поступку 
отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда 
 
Лице за контакт: Драгица Радуловић ЈКП “Грејање” Панчево, Цара душана 7, телефон: 
013/315-400 локал 212, факс: 013/315-400, емаил адреса dragica.radulovic@grejanje-
pancevo.co.rs 
 
 
  председник комисије за јавну 

набавку 
   
  Драгица Радуловић 



 


