
ПОТИСЈЕ – БЕЧЕЈ ДОО ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Бечеј, ул. Уроша Предића бр. 2

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (број 538-3/2018)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА
РАДОВА НА ДЕРАСТИРАЊУ ДЕПОНИЈЕ

БРОЈ ЈНМВ 4/2018

Назив наручиоца: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Адреса наручиоца: Бечеј, ул. Уроша Предића бр. 2

Интернет страница наручиоца: www.potisje-becej.rs

Врста наручиоца: друштво са ограниченом одговорношћу

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: набавка радова на дерастирању депоније

Назив и ознака из општег речника набавке:
45000000 – Грађевински радови

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Начин бесплатног преузимања конкурсне документације :
- Портал јавних набавки: www.ujn.gov.rs и www.potisje-becej.rs

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију лично код
Наручиоца сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова, на адреси Наручиоца: Бечеј, ул.
Уроша Предића број 2.

Начин подношења понуде и рок:
Понуде се достављају у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.



Понуду доставити на адресу: ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО 21220 Бечеј, ул. У р о ш а
П р е д и ћ а број 2 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова  на
дераст ирању депоније , ЈНМВ бр. 4/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
понедељка, 21. маја 2018. године до 08.00 часова, без обзира на начин достављања.

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, а испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона и
конкурсном документацијом.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21. маја 2018. године (понедељак) са почетком
у 08.30 часова у просторијама ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО Бечеј, ул. Уроша Предића број 2.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Овлашћени представници понуђача морају пре почетка отварања понуда предати
Комисији овлашћење за учествовање у отварању понуда како би могли да учествују у
поступку отварања понуда.

Отварање понуда је јавно и могу да му присуствују сва заинтересована лица.

Рок за доношење одлуке:
Наручилац ће одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка донети у року од
5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лица за контакт:
Звонко Дајевић, тел. 021/6910-777, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова.
e-mail: potisje@stcable.net


