Назив наручиоца: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ШИД“ ШИД
Адреса наручиоца: Шид, Лазе Костића бр.1
Интернет страница наручиоца: www.csrsid.coms
Врста наручиоца: Јавна установа
Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Врста предмета: радови
Ознака из општег речника набавке: 45261910- радови на поправци крова зграде
Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду ул.Лазе Костића бр.1
Број: 551-436
Дана: 06.10.2014.године
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12)
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ШИД“ У ШИДУ
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Јавна набавка мале вредности
Редни број јавне набавке 551-65-1/2
Центар за социјални рад „Шид“ у Шиду позива заинтересоване Понуђаче да
поднесу своје писане понуде под условима из овог позива и конкурсне документације.
Предмет јавне набавке радова су радови на поправци крова зграде Центра за
социјални рад „Шид“ у Шиду у ул.Лазе костића бр.1 ,по техничкој спецификацији
радова и техничким карактеристикама из конкурсне документације.
Право учешћа имају сва правна лица, предузетници и физичка лица која
испуњавају услове прописане у члану 75, 76 и 77. Закона о јавним набавкама.
Критеријум за избор најповољније понуде је :„ најнижа понуђена цена “.
Конкурсна

документација се може преузети на Порталу јавних
www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца www.centarsid.com
Понуда се сачињава на српском језику, цене у понуди
динарима, и исте морају бити фиксна и не могу се мењати.

набавки,

се изражавају

у

Код сачињавања понуда, Понуђачи се морају придржавати упутстава и захтева
из конкурсне документације.
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно или
путем поште у затвореној коверти, на адресу: Центар за социјални рад „Шид“,
ул.Лазе Костића бр.1 , 22240 Шид, са назнаком: „Не отварај - Понуда за радове на
поправци крова зграде ЦСР „Шид“ у Шиду, јавна набавка број , до 20.10.2014.године до
10,00 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
најкасније до 20.10.2014. године до 10,00 часова. Неблаговремене понуде неће се
разматрати, него ће се неотворене вратити понуђачу.
Јавно отварање понуда извршиће се у понедељак 20.10.2014. године са
почетком у 12,00 часова у просторијама ЦСР „Шид“ у Шиду Лазе Костића бр.1.
Представник Понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз писмено
овлашћење издато од стране тог Понуђача.
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је најкасније 10 дана од дана
отварања понуда.
Све информације у вези јавног позива могу се добити на телефон 022/712-823, i.mail
centasid@gmail.com особа за контакт: Никола Вукић.

Центар за цосијални рад „Шид“ у Шиду
_________________________

