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1. Позив
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д дају пон
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Прредметна конкурсна
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о
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Поонуде се припремају
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у и подносее у складу
у са позиво
ом за поднношење по
онуде и
конкурссном докум
ментацијом
м. Понуђачч је дужан да
д испуњав
ва услове деефинисанее чланом
75. и 776. Закона о јавним набавкама,
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набавки
Вррста наручи
иоца: Локаална самоупправа
Вррста поступ
пка : Јавна набавка маале вредно
ости
Прредмет овее јавне набавке је облликован по партијама од 1 до 2.
Паартија1: Саанитарија
Паартија 2: Гррађевински
и материјалл
Поонуде се поодносе у заатвореној кковерти са назнаком:
н
„Понуда
„
заа ЈН25/2015санитаарије и Граађевински материјал
л за партије 1 и 2 - (НЕ ОТВА
АРАТИ).“
Ознаке из општегг речника набавки:
- за парртију бр.1 44111700,,44111900
- за парртију бр.2 – 44110000
Нису доозвољене варијанте
в
понуде.
п
Ова наббавка није резервисан
р
на за устаноове, органи
изације или
и привреднне субјекте за
радно ооспособљаввање, проф
фесионалнуу рехабилиттацију и зап
пошљавањ
ње инвалидн
них
лица.
бор најпово
ољније поннуде је: Најјнижа пону
уђена цена.
Критеријум за изб
Интерн
нет старани
ица Наручи
иоца: www. loznica.rs

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу. Понуде се достављају путем поште на адресу Наручиоца– Град Лозница
Градска управа, Карађорђева 2, 15300 Лозница, или лично у просторије, сваког радног
дана 07,00 -15,00 сати.
Рок за подношење понуда:
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу
најкасније до 17.06.2015.године до 12 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће
бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда,
односно 17.06.2015. године у 1230 часова у просторијама наручиоца, уз присуство
овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка
отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање
отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 (осам) дана од дана
отварања понуда.
Комуникација у поступку се одвија писаним путем.
Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда ,сваког
радног дана мејлом:stomicevic@loznica.rs
Лице за контакт:
stomicevic@loznica.rs
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