
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Број: V-404-1/2018-86 

Дана: 05.12.2018. године 

К и к и н д а, Трг српских добровољаца 12 

 

 

    GP „GRADITELJ NS“ DOO, са седиштем у Новом Саду, Руменачки пут 2,  

 

Предмет: Позив понуђачу за доставу понуда у преговарачком поступку јавне набавке са 

објављивањем позива за подношење понуда 

Број јавне набавке: V-404-1/2018-86 

Предмет јавне набавке: Изградња платоа и канализација за израду у Пере Сегединца 7 

 

На основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15),  Град Кикинда, као Наручилац, Вас позива да поднесете своју писмену 

понуду за набавку изградње платоа и канализација за израду у Пере Сегединца 7. 

Елемент понуде о којем ће се преговарати: Преговарање ће се вршити око понуђене цене, 

која у сваком случају не може бити већа од првобитно понуђене цене. 

Наручилац Вам овом приликом доставља конкурсну документацију у којој можете унети 

своје понуђене цене. 

Понуде се припремају и подносе у складу са са овим Позивом и конкурсном 

документацијом која се налази у прилогу. 

У претходном поступку (отвореном поступку) сте доставили неприхватљиву понуду, јер је 

понуђена цена преко процењене вредности спроведе јавне набавке. 

Неопходна исправка у односу на претходни поступак је та да понуђена цена буде у 

оквиру процењене вредности јавне набавке. 

Време, место и начин подношења понуда: Понуду доставити у затвореној коверти, 

овереној печатом, са назнаком „понуда за јавну набавку бр. ЈН86/18 - не отварати“, са адресом 

пошиљаоца на полеђини, на адресу Наручиоца, Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 

Кикинда. Рок за доставу понуде је  11.12.2018. године  до  10 часова.  

Отварање понуда и читање нових понуђених цена у сваком кругу ће се вршити по 

редоследу приспелих понуда. Ваш представник у поступку преговарања, поред овлашћења за 

присуствовање поступку отварања понуда, мора имати овлашћење за преговарање у вези са 

ценом. Поступак преговарања ће се обавити подношењем писмених понуда на јединственим 

обрасцима приложене конкурсне документације у три круга, односно понуђач ће имати могућност 

за измену понуђене цене највише три понуда. Најнижи проценат умањења цене је 1% од почетне 

понуђене цене. 

Особа за контакт:  Одсек јавних  набавки, тел:0230/410-195 

 , емаил: javne.nabavke@kikinda.org.rs 

Понуда мора важити најмање  30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Одсек јавних набавки 

Град Кикинда  

 


