Градска општина

КОСТОЛАЦ
Боже Димитријевића 13 • 12208 Костолац • Србија • Тел: +381 12 241 830 • Факс: + 381 12 241 830

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
Матични број: 17783645
ПИБ: 106522087
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
јавна набавка бр. 12/2017
РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОБНАВЉАЊЕ, ЗАМЕНА И ОЈАЧАВАЊЕ ДОТРАЈАЛЕ ПОДЛОГЕ
ПОПЛОЧАВАЊЕМ ТРОТОАРА У УЛИЦИ СТЕВАНА НЕМАЊЕ
Назив наручиоца: Градска општина Костолац
Адреса наручиоца: Боже Димитријевића 13, 12208 Костолац
Интернет страница наручиоца: www.kostolac.org.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: радови
Опис предмета набавке, број и назив: предмет јавне набавке бр. 12/2017 су радови на
поплочавању тротоара у улици Стевана Немање у Костолцу
Ознака из општег речника набавки: 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању
површина
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Заинтересована лица могу извршити преузимање конкурсне документације на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена поштом или
електронском поштом, у року од два дана од дана пријема захтева који садржи све податке
потребне за доставу конкурсне документације
Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно или путем поште у року од
30 дана, рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, до 13:00 сати.
Крајњи рок за пријем понуда је 22.06.2017. године до 13:00 часова. Понуде се подносе у
затвореној коверти, на адресу Градска општина Костолац, 12208 Костолац, Боже Димитријевића
13, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку бр. 12/2017.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за подношење
понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „измена/ допуна/ опозив понуде за ЈН 12/2017 –
комисијски отворити“.
Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће обављено 22.06.2017. године,
са почетком у 13:30 сати, на адреси наручиоца наведеној у позиву. Представници понуђача који
присуствују јавном отварању понуда и желе да учествују у поступку отварања понуда, дужни су да
пре почетка поднесу Комисији одговарајуће заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: 12 дана од дана отварања понуда
Особа за контакт по овом позиву: Бранко Радошевић, тел. 012/241-721 лок.22, e-mail:
bradosevic@kostolac.org.rs сваког радног дана у периоду од 08:00 до 14:00 часова.

