Наручилац

Општинска управа Врбас

Адреса

Маршала Тита 89

Место

Врбас

На основу члана 55, 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12):

oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: Услуга , ЈН бр. 401-1-20/2019
Опис предмета јавне набавке:
Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне, фекалне и атмосферске
канализационе мреже, 1. фазе у Блоку 100 у Врбасу бр. 401-1-20/2019.
Ознака из општег речника набавке:
Шифрa: 71242000 - израда пројеката и нацрта процене трошкова
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености
услова...):
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) о чему су
дужни да приложе доказе прописане чланом 77. овог Закона (докази који се прилажу
биће ближе одређени у конкурсној документацији).
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде је
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок,...):
Сви заинтересовни понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у
просторијама Општинске управе Врбас, улица Маршала Тита 89, сваког радног дана од
09,00 часова до 13,00 часова, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на
сајту наручиоца www.vrbas.net.
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Заинтересовани понуђачи треба да поднесу своју понуду до 12.08.2019. године
до 11,30 часова. Понуду доставити у затвореној коверти на примаоца
Општинска управа Врбас, улица Маршала Тита 89, 21460. На полеђини коверте
читко написати назив, број телефона и адресу понуђача.
Понуђачи своју понуду подносе лично на писарницу или путем поште.
Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца у
року за подношење понуда.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):
Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама Општинске управе Врбас, Врбас,
улица Маршала Тита 89, задњег дана рока за подношење понуда 12.08.2019. године
у 12,00 часова. Ако тај рок пада у дан који је за наручиоца нерадан, поступак ће се
обавити првог наредног радног дана. У поступку могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити писаним путем на маил
javne.nabavke@vrbas.net.
Контакт особа је Жељко Кнежевић
Остале информације:
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом
конкурсном документацијом.
Понуда са варијантама није дозвољена.

за подношење понуда и

