Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Број: 404-1-01-2-23/2013-03-IV
Дана: 10.10.2013. године
СЕНТА
На основу члана 39., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број
124/2012), Комисија за јавну набавку мале вредности упућује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку мале вредности за потребе
Општинске управе општине Сента, Сента, улица Главни трг 1.
2. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке мале вредности: набавка услуге у вези израде Главног пројекта
пумпне станице у Сенти, слив “Макош“, шифра из општег речника јавне набавке 71242000
– израда пројеката и нацрта, процена трошкова.
4. Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију
у просторијама Општинске управе општине Сента (“Градска кућа“), и то у канцеларији
број 72, II спрат, у улици Главни трг 1, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, као и на
интернет страници: www.zenta-senta.co.rs, односно на Порталу јавних набавки Управе за
јавне набавке.
5. Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном
документацијом.
6. Понуда се доставља до 18.10.2013. године до 11,00 часова. Понуду треба доставити у
затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст: “Понуда – не отварај”,
Набавка услуге у вези израде Главног пројекта пумпне станице у Сенти, слив “Макош“,
број 404-1-01-2-23/2013-03-IV, на адресу Сента, 24 400, Главни трг 1, www.zenta-senta.co.rs.
На полеђини коверте читко написати назив, број телефона и адресу понуђача. Понуђач
понуду подноси лично на писарницу или путем поште. Ако је понуда поднета по истеку
рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању
поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
7. Понуда са варијантама није дозвољена.
8. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9. Отварање понуда вршиће се јавно, дана 18.10.2013. године у 11,15 часова у просторијама
Општинске управе општине Сента (“Градска кућа“), и то у канцеларији број 72, II спрат, у
улици Главни трг 1. Овлашћени представник понуђача који присуствује отварању понуда,
предаје оверено и потписано пуномоћје пре почетка отварања понуда, које мора гласити на
особу која присуствује отварању понуда.
10. Одлука о додели уговора донеће се у року од 5 дана од дана отварања понуда, односно
по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.

КОМИСИЈА

