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Бајина Башта
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Општинска управа општине Бајина Башта
Душана Вишића бр. 28
Јединица локалне самоуправе
Јавна набавка мале вредности
Услуге.
Набавка услуге социјалне заштите – Дневни боравак
за децу и младе са сметњама у развоју – ЈНМВ бр.
Опис предмета набавке,
У МВ 15/18.
назив и ознака из општег речника Назив и ознака из општег речника набавке:
набавке:
85311300 - Услуге социјалне заштите за децу и
младе.
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Bрста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Избор између достављених прихватљивих понуда
вршиће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.

Критеријум за доделу уговора:

Начин преузимања конкурсне
докуметације, односно интернет
адреса где је конкурсна
документација доступна:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу
који је понудио дужи рок важења понуде.
У случају да су и после примене наведених
додатних елеменaта критеријума две или више
понуда у свему једнаке, уговор ће бити додељен по
систему жребања.
Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани
да присуствују поступку доделе уговора путем
жребања.
- Портал јавних набавки, http://portal.ujn.gov.rs;
- Интернет страница наручиоца http://bajinabasta.rs/;
- Непосредно преузимањем на адреси:
Општинска управа општине Бајина Башта, ул.
Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта,
(сваког радног дана у периоду од 07.00 до 15.00
часова).
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Понуђачи подносе понуде у затвореној и
печатираној коверти, препорученом пошиљком или
лично на адресу наручиоца: Општинска управа
општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28,
31250 Бајина Башта, преко писарнице општине
Бајина Башта, са напоменом: „Понуда за јавну
набавку услуга – Набавка услуге социјалне
заштите - Дневни боравак за децу и младе са
сметњама у развоју“, ЈНМВ бр. У МВ 15/18 - НЕ
Начин подношења понуде и рок за
ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте треба да стоји
подношење понуде:
назив понуђача, контакт особа и телефон.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
06.12.2018. године до 12,00 часова
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу
наручиоца на адреси ул. Душана Вишића број 28,
Бајина Башта, пристигла закључно са 06.12.2018.
године до 12,00 часова.
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након
истека рока за подношење понуда, дана 06.12.2018.
Место, време и начин отварања године, у 12,15 часова на адреси: Душана Вишића
број 28 у сали Скупштине општине Бајина Башта
понуда:
(спрат 1), у присуству чланова Комисије за
предметну јавну набавку.
У поступку отварања понуда могу учествовати
опуномоћени представници понуђача. Пре почетка
Услови под којима представници поступка јавног отварања понуда, представници
понуђача могу учествовати у понуђача који ће присуствовати поступку отварања
понуда дужни су да наручиоцу предају писмена
поступку отварања понуда:
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење
за учешће у поступку јавног отварања понуде.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10
Рок за доношење одлука:
(десет) дана од дaнa отварања понудa.
Урош Нешковић, службеник за јавне набавке
Лице за контакт:
javnenabavkebb@gmail.com
Електронска пошта:
/
Остали подаци:
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