Град Лозница

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Број јавне набавке 3/2016
Деловодни број:404-8-203/2016-III- 1
Датум: 07.3. 2016.год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15)
и Извештаја комисије о стручној оцени понуда од 07.03.2016. године,на предлог Комисије за јавне
набавке Наручилац је дана 07.03.2016. донео:
ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци услуга – Закуп билборда на територији града Лозница бира се као најповољнија
понуда понуђача „Лотел“ Д.О.О., Максима Горког 2, Лозница заведена код наручиоца под бројем 5296
од 04.03.2016. са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној
набавци предметних добара.
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: Градска управа Лозница
2. Адреса наручиоца: Лозница
3. Редни број јавне набавке: 3/2016.
Предмет ЈН је набавка услуга и то: Закуп билборда на територији града Лознице
4. Врста поступка ЈН: Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности,
5. Подаци о ЈН из плана набавки: Јавна набавка предвиђена у плану набавке за 2016.годину.
7. Процењена вредност ЈН је: 768.000,00 динара без ПДВ-а.
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. У складу са чл. 31. 39, 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање
понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2016. је дана 25.02.2016. године,
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са 04.03.
2016. године, до 12,00 часова.
Средства за реализацију ове јавне набавке су предвиђена Планом набавки за 2016. Годину и у
Одлуци о буџету Града Лознице за 2016. Годину.
Наручилац је дана 25.02.2016. године објавио Позив за достављање понуда у поступку јавне
набавке мале вредности на Порталу управе за јавне набавке и на сајту града Лознице у складу са
тим понуде су доставили следећи понуђачи :
Назив понуђача
„Лотел“Д.О.О., Максима Горког 2, Лозница
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Градске управе Града Лознице ,
Карађорђева број 2 , дана 04.03.2016. године у 12:30 часова.
Благовремено до 04.03.2016. године стигле су понуде и то следећих понуђача:
Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра
понуђача

Датум пријема

Време

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263,stomicevic.@loznica.rs

