
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

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 и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

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: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

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


	Blank Page

	Text2: КНЕЗ МИХАЈЛОВА 24, ОЏАЦИ
	Text3: www.odzaci.rs
	Text7: /
	Text8: /
	Text12: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
	Text13: НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИНТЕРНЕТ СТРАНИ НАРУЧИОЦАwww.odzaci.rs
	Text14: Подаци о пореским обавезама могу се добити од стране Министарства финансија -Пореске управе и од стране локалне пореске администрације према седишту понуђача.Адреса: Министарство финансија - Пореска управа - централаСаве Машковића 3-5, БеоградИнтернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/Подаци о заштити животне средине могу се добити од стране:1) Агенције за заштиту животне срединеАдреса: Руже Јовановић 27а, 11160 БеоградИнтернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/2) Министарства пољопривреде и заштите животне срединеАдреса:Немањина 22-26, БеоградИнтернет адреса: http://www.eko.minpolj.gov.rs/Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити од стране:Министарства рада, запошљавања и социјалне политикеАдреса: Немањина 11, 11000 БеоградИнтернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/
	Text1: ОПШТИНА ОЏАЦИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ОЏАЦИ
	Text15: Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца OПШТИНА ОЏАЦИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ Адреса: Кнез Михајлова бр.24 Оџаци, ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА ,са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.Рок за подношење понуда је до 04.12.2018.године, до 12 часова; 
	Text16: Отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца, Кнез Михајлова 24, у Оџацима, на трећем спрату, канцеларија бр. 40, на дан 04.12.2018. године  у 12,15 часова;
	Text17: Отварању понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре отварања понуда, уз личну карту или други јавни документ на увид.
	Text18: у року од 10 дана од дана отварања понуда
	Text19: Ратка МилутиновићВишња Микић
	Text20: /
	Text9: /
	Text10: /
	Text11: /
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Dropdown3: [Радови]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: /
	Text4: ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТАОзнака из ОРН:  37535200-Опрема за дечија игралишта                               45236210-Радови на површинском слоју за дечија игралишта    
	Text5: /


