
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 

1. Назив и седиште Наручиоца: ПД „Аутотранспорт“ д.о.о,Костолац,Николе 
Тесле бр.19  

2. Интернет адреса Наручиоца: www.autotransport.co.rs 
3. Врста поступка набавке: Редован поступак у циљу закључења оквирног 

споразума на период од две године 
4. Врста предмета: Добра 
5. Предмет набавке није обликован по партијама:  
6. Врста предмета набавке: Набавка каменог агрегата 
7. ОРН: 14212300-3 Ломњен и дробљен камен 
8. Набавка се спроводи у циљу закључења оквирног споразума на 

процењену вредност, са једним понуђачем на период од 2 године или  
до коначног финансијског  испуњења. 

9. Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена 
10. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса 

где је конкурсна документација доступна: на интернет страници 
Наручиоца www.autotransport.co.rs или лично у просторијама ПД 
„Аутотранспорт“ д.о.о, Костолац , радним данима од 09:00  до 14:00 часова 

11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се 
припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда. Понуде се подносе непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде се достављају у 
запечаћеној коверти на адресу: 
ПД „Аутотранспорт“ д.о.о, Костолац, Николе Тесле бр.19, 12208 Костолац до 
15.10.2018. до 10:00 часова, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ – ПОНУДА ЗА 
НАБАВКУ БР. 1292/2018 „Набавка каменог агрегата“. 

12. Место, време и начин отварања понуда:Отварање понуда, уз присуство 
овлашћених лица понуђача, извршиће комисија за набавку Наручиоца истог 
дана тј. 15.10.2018. године у 10:15 часова.  

13. Услови под којим представници могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени 
представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре 
отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

14. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року до 7 дана од 
дана отварања понуда.  

15. Лице за контакт: Срећко Мирковић. 
 
 

     Председник комисије 
ПД „Аутотранспорт“ д.о.о, Костолац 

http://www.autotransport.co.rs/

