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за јавну набавку бр.404-2/68Р-2019-28 

ГРАД НИШ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 

ПРОЈЕКТЕ 

 

 

 
 

 

 На основу члана32. и 61. Закона о јавним набавкама 

(„Службенигласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. 

Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС", број 86/2015), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 1497-1/2019-25 од 27.11.2019.године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку, брoj 1497-2/2019-25 од 27.11.2019. 

године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку извођењa радова aдаптације топлотних подстаница на 

базену испод трибина и у сали технике у склопу комплекса спортско-

рекреативног центра „Чаир“ у Нишу, ЈН брoj 404-2/68Р-2019-28  

 

 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за подношење понуда  03.01.2020. године до 1200 часова 

Јавно отварање понуда  03.01.2020. године  у  1430 часова 

 

 

 

У Нишу, новембар 2019. године 
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 к)  Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 

изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде.  

1.    Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 

 Понуђач  подноси  понуду,  са  свим приложеним актима и исправама, на 

 српском језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се 

 води поступак јавне набавке.  

2. Начин подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Градска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш, 

канцеларија број 13(на првом спрату), најкасније до 03.01.2020. године,  до 

12:00 сати, непосредно или путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за 

подношење понуда, у 14:30 сати, у објекту Града Ниша у ул. Генерала Милојка 

Лешјанина  39 у Нишу (први спрат). 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може 

са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен 

Образац бр. 1. из конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, 

контакт особу, телефон, телефакс и e-mail подносиоца понуде или уписује 

следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца 

понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Градска управа Града 

Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш, (канцеларија број 

13), број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у 

транспорту и за неадекватно достављење понуде. 

Наручилац  ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији  у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа.  

Уколико је понуда достављена непосредно, прималац понуде Градска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш, 

предаће понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора обавезно садржати попуњене, печатом оверене ипотписане 

све тражене обрасце из конкурсне документације или обрасце сачињене, 

попуњене, печатом оверене ипотписане од стране понуђача под условом да исти 

садрже све податке који су наведени у обрасцима из конкурсне документације. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним 

словима (оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и 

оверена печатом понуђача, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне 

документације. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији 


