Република Србија
OПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Број: 404-28/2017-01/1
30. мај 2017. године
Смедеревска Паланка

На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12,14/15 и
68/15) Општинска управа Општине Смедеревска Паланка, упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Назив наручиоца: Општинска управа Општине Смедеревска Паланка
Адреса наручиоца: Вука Караџића 25
Интернет страница наручиоца: http://www.smederevskapalanka.rs
2. Врста наручиоца: Локална самоуправа
3. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности обликоване
по партијама
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка добра обликована у две партије:
Партија 1. Хемијска средства за чишћење,
Партија 2. Материјал за угоститељство
Шифра из Општег речника набавки :15860000
24900000
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
http://.portal.ujn.gov.rs и www.smederevskapalanka.rs
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних
набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније последњег дана истека наведеног рока тј. до 08.06.2017. године до 12,00
сати (без обзира на начин достављања)
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се у затвореној коверти
поштом или лично (преко писарнице наручиоца на адресу: Општина Смедеревска
Паланка , 11420 Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25, са назнаком „НЕ
ОТВАРАЈ–
,,Понуда за јавну набавку – ЈН бр 1.1.2 /2017 –
Партија 1. Хемијска средства за чишћење,
Понуда за јавну набавку – ЈН бр 1.1.2/2017 –
Партија 2. Материјал за угоститељство

Понуђач може поднети понуду за једну или за обе партије, у ком случају понуда мора
бити поднета на начин који ће омогућити оцењивање сваке партије посебно.
На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и име за
контакт.
8. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда тј.
08.06.2017. на адреси Наручиоца:
Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25, у просторијама Општинске
управе Општине Смедеревска Паланка– у Мала сала Скупштине, са почетком у 12,30
часова.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који
су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног
овлашћења члану Комисије за јавне набавке.
10. Рок за доношење одлуке:
5 дана од дана отварања понуда
12. Лице за контакт:
Иван Јоцковић 066/88 14 760 и 026/410 01 43
Мејл: nabavka@smederevskapalanka.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

