На основу чл. 34 и 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка бр. 23
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Ратка Павловића бр.2.
објављу је

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у другој фази квалификационог поступка, за јавну набавку Радови
на ургентним санацијама – хитни непредвиђени радови
ЈН бр. 20-Р/КП-II- Ф- 15
Назив наручиоца: Јавно предузеће за урбанизам и уређење општине Прокупље.
Интернет страница наручиоца: www.prokuplje.org.rs
Врста Наручиоца:

Јавна предузећа – локална самоуправа.

Врста поступка јавне набавке: друга фаза квалификационог поступка.
Врста предмета: радови
Радови на ургентним санацијама – хитни непредвиђени радови.
Ознака из општег речника набавке: 45233141 – Радови на одржавању путева.
Број партија: набавка је обликована у две партије
Партија 1. Радови на санацији приступних путева и банкина на делу локалног пута Л=13 кроз Горњу
Топоницу.
Партија 2. Радови на санацији дела некатегорисаног пута прелаз преко Здравињске реке у селу
Бресничић.
Елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација ће бити објављена на порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на сајту
општине Прокупље www.prokuplje.org.rs
Конкурсна документација ће бити достављена свим кандидатима са листе квалификованих у првој
фази.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се могу достављати лично или поштом на адресу наручиоца-Јавно предузеће за

урбанизам и уређење општине Прокупље, ул. Ратка Павловића бр.2. сваког радног дана од
7:30 до 14:30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком:``Понуда за
јавну набавку – Ургентне санацији – хитни непредвиђени радови ЈН бр. 14-Р/КП-II- Ф- 15)
“Не отварати“. (навести партију за коју се конкурише). Понуђач је дужан да на полеђини
коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.
Рок за подношење понуде је до 04.01.2015 године до 10:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити 04.01.2015 године у 10:30 часова у просторијама Јавног
предузећа за урбанизам и уређење општине Прокупље, Ратка Павловића бр.2, Прокупље,
канцеларија бр.11 на другом спрату.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз доставу пуномоћја за
учествовање у отварању понуда.
Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт: Љубинка Коџуловић, тел 027/321-250

