Наручилац

Општинска управа Врбас

Адреса

Маршала Тита бр. 89

Место

Врбас

На основу члана 36. став 1 тач. 2 и члана 55.Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015):

oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношења понуда

1. Предмет јавне набавке: Услуга израде, допуне и усклађивања постојеће пројектнотехничке документације према закону о планирању и изградњи и пратећим
подзаконским актима :
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура
- Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село (редни број ЈН бр.401-1-36/2019)
2. Позивамо вас да поднесете понуду за јавну набавку услуга израде, допуне и
усклађивања постојеће пројектно-техничке документације према закону о планирању
и изградњи и пратећим подзаконским актима за транспортни цевовод Врбас-КуцураСавино Село Преговарачки поступак се примењује сагласно члану 36. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама.
3. Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом
за подношење понуде.
4. Понудa се поднoси до 06.09.2019. године до 10:30 часова.
Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку
услуга израде, допуне и усклађивања постојеће
пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и пратећим
подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура - Савино
Село.

П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку прибављања
понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј. транспортног
цевовода Врбас-Куцура-Савино Село, ЈН: 401-1-36/2019.“
на адресу: Општина Врбас, Маршала Тита 89, 21460Врбас. На полеђини коверте читко
написати назив и адресу фирме понуђача. Понуђач понуду подноси лично на
писарницу или путем поште.
5. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
6. Понуда са варијантама није дозвољена.
7. Отварање понуде вршиће се јавно дана 06.09.2019. године у 11:00 часова,у
просторијама Општинске управе Врбас, Маршала Тита 89.
8. Одмах након јавног отварања приспеле понуде наставља се преговарачки поступак.
9. Овлашћени представник понуђача који присуствује отварању понуде, може предати
оверено и потписано пуномоћје пре почетка отварања понуда које мора гласити на
особу која присуствује отварању понуда. Пуномоћје мора садржати овлашћење
завођење преговора о предмету преговарања.
10. Уколико отварању понуде неприсуствује овлашћени представник понуђача,
првобитна понуда понуђача сматраће се дефинитивном и не може се касније
мењати.
11. Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понудe,
нерачунајући дане који су за наручиоца нерадни.
12. Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):

Е - mail адреса: javne.nabavke@vrbas.net
Број факса 021-705-990
Контакт особа је Жељко Кнежевић

