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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКЕ
РАДОВА

„РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ:
ОВЧИЊСКА РЕКА – ЛУКЕ – ГВОЗДАЧКА ШКОЛА - У МЕСТУ ГВОЗДАЦ,
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА“

по одлуци наручиоца бр. 404-11/2016 од 06.05.2016. године
и јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.05.2016. године
______________________________________________________________________

Бајина Башта, мај 2016. године

Страна 1 од 3

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА
На основу члана 55, 57, 60, 131в. и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15, 68/15), Општина Бајина Башта дана
18.05.2016. године објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке број 7/2016
„РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ: ОВЧИЊСКА РЕКА –
ЛУКЕ – ГВОЗДАЧКА ШКОЛА - У МЕСТУ ГВОЗДАЦ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА“
за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 18.05.2016. године.
1. Подаци о наручиоцу
1.
2.
3.
4.
5.

Наручилац: ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Адреса: Општина Бајина Башта, Душана Вишића 28, 31250 Бајина Башта
Интернет страница: www.bajinabasta.rs
Матични број: 07355866
ПИБ: 101960656

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном
поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 7/2016, су РАДОВИ – Радови на
санацији клизишта на локалном путу: Овчињска река – Луке – Гвоздачка школа - у
месту Гвоздац, општина Бајина Башта. Ознака из општег речника набавки - 45262620 –
Потпорни зидови.
4. Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити
применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.bajinabasta.rs.
6. Рок за подношење понуда: Понуду доставити на адресу: ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА,
Душана Вишића 28, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – „Радови на
санацији клизишта на локалном путу: Овчињска река – Луке – Гвоздачка школа - у
месту гвоздац, општина Бајина Башта“, ЈН бр. 7/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.06.2016.
године до 12.00 часова.
7. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се
01.06.2016 године, у 12.30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси:
Душана Вишића 28, Сала Скупштине Општине, спрат 1.
8. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.
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9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда,
морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку
отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу
предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и
др).
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће одлуку о додели уговора
о јавној набавци донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
11. Лице за контакт: Иван Марковић, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Е - mail адреса (или број факса): sobb@open.telekom.rs , 031/865-282.

Овај позив је сачињен у електронском облику и валидан и без потписа и печата.
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