ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца
Адреса наручиоца
Интернет страница наручиоца
Врста наручиоца
Врста поступка јавне набавке
Врста предмета
За добра и услуге: опис предмета
набавке, назив и ознака из општег
речника набавке
За радове: природа и обим радова и
основно обележје радова, место
извршења радова, ознака из
класификације делатности, односно
назив из општег речника набавки
Број партија, уколико се предмет
набавке обликује у више партија
Посебна напомена ако је уговор о
јавној набавци резервисан за установе,
организације или привредне субјекте
за радно оспособљавање,
професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица
У случају преговарачког поступка
разлог за примену и основ из закона;
ако се закључује оквирни споразум,
време трајања оквирног споразума;
У случају подношења електронске
понуде, примене електронске
лицитације или система динамичне
набавке - основни подаци о
информационом систему наручиоца и
неопходним техничким условима за
учешће;
У случају примене система динамичне
набавке рок трајања система;
У случају обавезе подношења понуде
са подизвођачем проценат вредности
набавке који се извршава преко
подизвођача;
Критеријум, елементи критеријума за
доделу уговора;

Република Србија, Аутономна
покрајина Војводина, ОПШТИНА
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Бачки Петровац, Коларова 6.
www.backipetrovac.rs
Општинска управа
Поступак јавне набавке мале
вредности
добра
НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА
ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОРН: 34110000 – путнички аутомобили

Јавна набавка није обликована по
партијама

Јавна набавка није резервисана

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне
документације, односно интернет
адресу где је конкурсна документација
доступна;

Hачин подношења понуде и рок;

Mесто, време и начин отварања
понуда;

Услови под којима представници
понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда;

Рок за доношење одлуке;
Лице за контакт.

Конкурсна документација се може
преузети лично на адреси наручиоца,
први спрат, канцеларија бр. 8, лице за
контакт: Милена Нишић, или на сајту
наручиоца: www.backipetrovac.rs/javnenabavke или на сајту Управе за јавне
набавке: www.ujn.gov.rs/portal
Понуде се подносе лично на
писарници наручиоца или путем поште
на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА,
21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, КОЛАРОВА
6. са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА
ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА
ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ , ЈН
404-18/2019-05 – НЕ ОТВАРАТИ!“
најкасније до 11.07.2019. године до 12
часова без обзира на начин
достављања
Понуде се отварају 11.07.2019. године
у 13 часова у малој сали Општине,
први спрат
Представници понуђача могу
учествовати у поступку отварања
понуда уколико пре отварања понуда
Комисији за јавне набавке доставе
писмено овлашћење потписано и
оверено од стране одговорног лица
понуђача
Одлуку о додели уговора наручилац ће
донети у року од 10 дана од дана
отварања понуда
Милена Нишић, e-mail:
milena.nisic@backipetrovac.rs

