Наручилац: Ппштинска управа Врбас, ул. Маршала Тита 89
Интернет адреса:www.vrbas.net

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА

1. Предмет јавне набавке: радпви (редни брпј ЈН 401-4-21/2019)
Ппис: Предмет јавне набавке брпј 401-4-21/2019 су радпви – изградоа пграде у
шкплскпм двпришту ПШ“Светпзар Милетић“ У Врбасу (шифра 45340000 радпви на уградои
пграда, заштитних решетака и сигурнпсне ппреме )
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама.

Услпви за учествпваое у ппступку (правп учешћа, дпкази п испуоенпсти услпва...):
Правп учешћа имају сви ппнуђачи кпји испуоавају услпве прпписане чланпм 75.
Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12,14/15 и 68/15) п чему су
дужни да прилпже дпказе прпписане чланпм 77. пвпг Закпна (дпкази кпји се прилажу
биће ближе пдређени у кпнкурснпј дпкументацији).
2. Критеријум и елементи критеријума за избпр најппвпљније ппнуде:
Критеријим за избпр најппвпљније ппнуде је „најнижа ппнуђена цена“.

3. Увид и преузимаое кпнкурсне дпкументације (услпви, местп, време, рпк,...):
Сви заинтереспвни ппнуђачи мпгу извршити увид и преузети кпнкурсну
дпкументацију у прпстпријама Општинске управе Врбас, улица Маршала Тита бр.89
Врбас, канц.15/2, свакпг раднпг дана пд 09,00 часпва дп 13,00 часпва, кап и на сајту
наручипца www.vrbas.net, Ппрталу службених гласила РС и базе прпписа и Ппрталу
Управе за јавне набавке.
4. Ппднпшеое ппнуда (рпк, местп, време, начин, назнака...):
Заинтереспвани ппнуђачи треба да ппднесу свпју ппнуду у рпку пд 10 дана пд дана
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки Управе за јавне
набавке дп 21.10.2019. гпдине дп 09,30 часпва задоег дана кпнкурса. Ппнуду дпставити
у затвпренпј кпверти на примапца Општинска управа Врбас, улица Маршала Тита бр.89
Врбас. На пплеђини кпверте читкп написати назив, брпј телефпна и адресу ппнуђача.
Ппнуђачи свпју ппнуду ппднпсе личнп на писарницу или путем ппште.
Благпвременпм ппнудпм сматра се ппнуда примљена пд стране наручипца у рпку за
ппднпшеое ппнуда.

5. Птвараое ппнуда (местп, време, присуствп заинтереспваних...):

Отвараое ппнуда вршиће се јавнп у прпстпријама Општине Врбас, улица Маршала
Тита бр.89 задоег дана рпка за ппднпшеое ппнуда 21.10.2019. гпдине у 10,00 часпва. У
ппступку мпгу активнп учествпвати самп пвлашћени представници ппнуђача.
6. Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра:
Одлука п дпдели угпвпра дпнеће се у рпку пд 10 дана пд дана птвараоа ппнуда.
7. Кпнтакт (пспба, местп, време, брпј телефпна, e-mail адреса...):
Дпдатне инфпрмације п наведенпј набавци се мпгу дпбити свакпг раднпг дана у
Одсеку за јавне набавке. Емаил адреса: javne.nabavke@vrbas.net, факс бр. 021-705-990.
8. Пстале инфпрмације:
Ппнуде се припремају и ппднпсе у складу са ппзивпм
кпнкурснпм дпкументацијпм.
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