РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Број
Датум

404-652
23.10.2018.

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/12, бр.14/15 и бр.68/15) Општинска управа општине Аранђеловац Одељење за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила бр.10, 34300 Аранђеловац
објављује
Позив
за подношење понуда у поступку јавне набавке соли за зимску службу, ЈН 27/18
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа општине
Аранђеловац – Одељење за инвестиције и јавне набавке, ул. Кнеза Михаила бр.108,
Аранђеловац, www.arandjelovac.rs
2. Врста наручиоца: Локална самоуправа.
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
4. Врста предмета: добра
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Со за зимску
службу, ознака и назив из општег речника набавки: 34927100-2 – Со за посипање путева
6. Број партија: Предметна јавна набaвка није обликована у партије.
7. Уговор ће се доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
8. Позив за подношење понуда и конкурсна документација је доступна на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страни Наручиоца www.arandjelovac.rs.
9. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу
наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за ЈН 27/18 (НЕ
ОТВАРАТИ).“ Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на
полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
10.Рок за подношење понуда је 01.11.2018.године до 12.00 часова.
11. Јавно отварање понуда ће се обавити 01.11.2018.године у 13.00 часова у просторијама
наручиоца.
12.Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача
неопходно је да се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне
регистра, ОП- обрасца и сл.
13. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног
отварања понуда, и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интеренет страници
наручиоца, у року од три дана од дана доношења.
14. Контакт: Нада Крстић Петровић, e-mail: n.krstic@arandjelovac.rs.
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