
 
 

На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 
14/2015, 68/2015), Јавно комунално предузеће "Београд-пут", Београд, Драгослава Срејовића бр. 

8а (у даљем тексту: Наручилац), објављује                          
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА               
у поступку јавне набавке мале вредности број М/31/2020 - периодични и контролни прегледи 

радника 
 
Назив Наручиоца: Јавно комунално предузеће "Београд-пут" Београд.          
Адреса Наручиоца: Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 Београд.                           
Интернет страница Наручиоца: https://beogradput.rs/.  
Врста Наручиоца: јавно предузеће.  
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.             
Предмет јавне набавке: услуге.               
Опис предмета набавке: предмет јавне набавке су периодични и контролни прегледи радника.            
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге лекарских ординација и сродне услуге - 
85120000 (по Уредби о утврђивању општег речника набавке: услуге лекарских ординација и сродне 
услуге - 85120000-6).             
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.               
Конкурсна документација се може преузети у електронском формату са интернет странице 
Наручиоца (https://beogradput.rs/), као и на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) односно 
на Порталу јавних набавки града Београда (https://nabavke.beograd.gov.rs/). 
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, непосредно или путем 
поште на адресу Наручиоца: Јавно комунално предузеће "Београд-пут", Драгослава Срејовића бр. 
8а, 11000 Београд, са назнаком: Понуда - периодични и контролни прегледи радника (шифра 
М/31/2020) - не отварати. На полеђини коверте (или кутије) обавезно навести назив и адресу 
понуђача, особу за контакт и број телефона за контакт.              
Понуда ће се сматрати благовременом ако Наручилац исту прими у својој писарници до 
25.12.2020. године до 10:00 часова.                        
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока 
за подношење понуда. Неблаговремену понуду Комисија за предметну јавну набавку ће, по 
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је иста поднета 
неблаговремено.  
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 25.12.2020. 
године у 11:00 часова, на адреси Наручиоца: Јавно комунално предузеће "Београд-пут", 
Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 Београд, зграда Дирекције - 1. спрат, сала за састанке.  
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања 
понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача 
дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у 
отварању понуда. 
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке 
је 5 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда.   
Додатна обавештења у вези са овим позивом, могу се добити у времену од 07:00 - 15:00 часова. 
Контакт особа је Мирко Дивјак, тел. 011/ 2071-631.                                       
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