Град Лозница

Република Србија

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012 и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке од 497/2014‐III₁ од 28.04.2014. године
ГРАД ЛОЗНИЦА
Ул.Карађорђева бр.2 15300 Лозница
Објављује
ПОЗИВ
За прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга
СИСТЕМСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦА
ЈН МВ 1.2.4/2014
Наручилац Град Лозница Карађорђева број 2 15300 Лозница позива све заинтересоване
понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку – Услуге системске дератизације на територији Града
Лозница.
Предмет јавне набавке је услуга системске дератизације на територији града Лознице.
Поступак се спроводи ради закључивања уговора.
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњавају обавезне услове за учешће, сагласно
члану 75. томе поднесу доказе, сагласно члану 76. Закона о јавним набавкама.
Уз понуду и доказе из члана 75 и 76. Закона, детаљно наведених у закону и Конкурсној
документацији, понуђач је у обавези да достави и друга документа и обрасце садржане у Конкусрној
документацији.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и Конкурсном
документацијом за јавну набавку ЈН МВ 1.2.4/2014. Понуђач може доставити само једну понуду која
мора бити јасна, недвосмислена, написана неизбрисивим мастилом, потписана и оверена од стране
одговорног лица.
Понуда са варијантама или валутном клаузулом није дозвољена.
Понуда мора бити достављена на оригиналном, преузетом обрасцу из конкурсне документације.
Образац понуде треба да буде попуњен прецизно, у свему према задатим захтевима наручиоца.

Време и место подношења понуда: 09.05.2014. године до 12 часова, Карађорђева 2 Лозница,
Kанцеларија 108. – Писарница.
Конкурсна документација се преузима на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.
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Рок за подношење понуда је 09.05.2014. односно 9 дана од дана објављивања позива и Конкурсне
документације на Порталу јавних набавки и интернет ст
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