Општина Власотинце

Позив за подношење понуде ЈН БР Р- 1.3.14/2018

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 број 40439/2017 од 18.05.2018. године, ЈН бр. Р-1.3.14 /2018, упућује се :
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац: Општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12. 16210 Власотинце
Интернет страница: www.vlasotince.орг.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа.
Врста поступка: отворени поступак
Врста предмета: радови
Предмет набавке: Набавка грађевинских радова на изградњи армирано бетонског моста на
локалном путу Доња Ломница-Шишава у МЗ Доња Ломница
Назив и ознака из општег речника набавке: 45221110 – радови на изградњи моста
Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке:
portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.орг.rs
Начин и рок за подношење понуде: Понуде се достављају поштом или непосредно, на
писарници Општинске управе Општине Власотинце, до последњег дана рока без обзира на начин
на које су послате.
Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са ознаком: Понуда за јавну набавку –
Грађевински радови на изградњи армирано бетонског моста на локалном путу Доња
Ломница-Шишава у МЗ Доња Ломница, ЈН. бр. Р-1.3.14/2018- НЕ ОТВАРАТИ", на адресу
Наручиоца: Општина Власотинце, ул. Трг ослобођења бр. 12. 16210 Власотинце , а на полеђини
коверте обавезно навести назив понуђача и адресу, име и презиме особе за контакт и број
телефона.
Рок за подношење понуда је. 11.06.2018. године, до 14:00 часова последњег дана истека рока.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити дана 11.06.2018.
године у 14:30 часова , у просторијама СО Власотинце на адреси Трг ослобођења бр.12, 16210
Власотинце, спрат 1 – велика скупштинска сала.
Отварање понуда је јавно.
Учешће у поступку: У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење
(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука ће бити донета у року од 5-25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Владимир Коцић,
vladimir.k@vlasotince.org.rs,

конт.

тел: 063/416 985, факс: 016/875 522, e-mail:

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку јавне
набавке у складу са чланом 75. и 76.ЗЈН, што се доказује на начин како је прецизирано у
конкурсној документацији.

