
                                                                                                                                                      

        На основу члана 55.  став 1.  тачка 2.,  члана 57.  и члана 60.  став 1.  тачка 2.  
Закона  о  Јавним   набавкама  (“Службени  гласник  РС”  број  124/12,  14/2015  и

68/2015)

ЈП Дирекција за планирање и изградњу “Краљево”
Ул.Хајдук Вељкова  бр.61
      36000 Краљево

                                                           www.direkcijakv.net                             
упућује свим заинтересованим лицима:

             ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 
РАДОВИ – РЕКОНСТРУКЦИЈА – САНАЦИЈА КОСИНЕ ИЗНАД ШЕТАЛИШТА НА
ЛЕВОЈ ОБАЛОУТВРДИ РЕКЕ ИБАР, ОД ДОМА ТЕХНИКЕ ПРЕМА ЧИБУКОВЦУ

број ЈН 1.3.5

1. Врста наручиоца: јавно предузеће

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности која се спроводи у циљу
закључења Уговора                                                                                                                    
Предмет јавне набавке: Радови

3. Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 45000000 – Грађевински радови

4. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама и додатне
услове  у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама који су прецизирани
овом конкурсном документацијом.

5. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о
јавним набавкама, понуђач доказује у складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама.

6. Преузимање конкурсне документације може се извршити са Портала Управе за
јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/)  и на интернет страници Наручиоца
www.direkcijakv.net
                                                                   

 7.  Рок  за подношење понуда је  10 (десет) дана од дана објављивања  позива за
подношење. Понуде треба доставити на адресу Наручиоца  до  12 часова последњег
дана рока за достављање понуда - односно 25.08.2016. године. Уколико рок истиче
на дан који је нерадни  или на дан који је државни празник, као последњи дан рока
сматраће се  следећи  радни дан.
             

       

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.direkcijakv.net/


Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији поштом или лично на адресу  
Наручиоца, са назнаком:

      ,,Понуда за јавну набавку радови -– РЕКОНСТРУКЦИЈА – САНАЦИЈА КОСИНЕ
ИЗНАД ШЕТАЛИШТА НА ЛЕВОЈ ОБАЛОУТВРДИ РЕКЕ ИБАР, ОД ДОМА ТЕХНИКЕ

ПРЕМА ЧИБУКОВЦУ, ЈН 1.3.5 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

      На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу Понуђача и податке за   
контакт.

      Подношење електронских понуда у овој набавци није дозвољено.
      Понуде поднете по истеку рока за достављање понуда одређеног у овом позиву,
      сматраће се неблаговременим и биће, по окончању поступка отварања понуда,
      враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

8. Понуда са варијантама у поступку ове јавне набавке није дозвољена. 
  
9.  Јавно отварање понуда обавиће се на адреси Наручиоца последњег дана истека
рока  за  пријем  понуда,  дана  25.08.2016.године,  са  почетком  у  13  часова.  Активно
учешће у поступку отварања понуда имају само овлашћени представници понуђача.

10.  Избор  најповољнијег  Понуђача  извршиће  се  на  основу  критеријума   најнижа
понуђена  цена.  Одлука  о  додели  уговора  биће  донета  у  року  од  5  дана  од  дана
отварања понуда. 

11. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет  позива могу се
добити писаним путем на  e-mail: javne.nabavke@direkcijakv.net 

mailto:javne.nabavke@direkcijakv.net

