
 
 
ЈП „ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ“ 
Број: 10/13 
Број јнмв. 1/13 
Датум: 17.07.2013 године 
Л а ј к о в а ц  
 
 
Назив понуђача:   ________________________________________________ 

________________________________________________ 
 
Адреса ( улица и број ):  ________________________________________________ 
    ________________________________________________ 
 
Место:    ________________________________________________ 
 
 
      Предмет:           ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 

 
Молимо Вас да за потребе јавног предузећа за обављање комуналних делатности 

„ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ“- Лајковац, доставите понуду за јавну набавку добара 
„Набавка опреме за јавне радове- обликована у две партије“ и то: 

Партија 1- Набавка косилица за траву- 16311000 
Партија 2- Набавка ручног алата-44511000  
- по конкурсној документацији коју можете преузети на порталу јавних набавки 

или личним преузимањем на адреси: Омладински Трг 1, 14224 Лајковац у градској 
кући, други спрат соба 210  .                             
- Понуде се достављају у писменом облику, на српском језику, у затвореној коверти 
на којој су на предњој страни написани текст: „понуда за Јавну набавку добара-
„Набавка опреме за јавне радове- обликована у две парије - не отварај“, ЈНМВ 
број  1/13, а на полеђини назив, и адреса понуђача име и презиме особе за контакт и 
број телефона. 
            -  Цене дати у динарима са дефинисаним ПДВ-ом ; 
            - Рок за подношење понуде је осам дана од дана објаве на порталу јавних 
набавки, на адресу: Општина Лајковац, улица Омладински трг бр.1, или личном 
доставом на писарницу у Општини Лајковац до наведеног рока; 
       
 УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ:  
 
- Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре –

копија 
- ПИБ- копија 
- Потврду надлежног суда да понуђач или његов законски заступник није 

кривично осуђиван  
- Потврду надлежног суда или органа надлежног за регистрацију привредних 

субјеката да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности за 
време слања понуде 



- Потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије. 

 
 

Рок за отварање понуда је одмах након истека рока за достављање понуда . 
Најповољнија понуда ће се оценити према критеријуму најниже понуђена цена. 
У случају да два понуђача понуде  истоветну цену, одлучиваће се на основу тога 

чија је понуда пре пристигла. 
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 дана од дана 

отварања понуда  
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 

3 дана од дана њеног доношења.            
 
 
 
 
 
 
      
                                        ВД. ДИРЕКТОРА 
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