Република Србија
Град Прокупље
Бр: У-1.2.1/401-50/19-04
Датум: 23.08.2019.године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРПКУПЉА
пбјављује
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
Назив наручипца: Град Прпкупље
Адреса Наручипца: Таткпва бр.2, 18400 Прпкупље.
Интернет страница наручипца: www.prokuplje.org.rs
Врста Наручипца: лпкална сампуправа.
Врста ппступка јавне набавке: јавна набaвка мале вреднпсти
Врста предмета: услуге– ,, Пружаое услуге спцијалне заштите
Партија 1 - Услуга лични пратилац детета
Партија 2 - Услуга ппмпћ у кући ''
Пзнака из ппштег речника набавке: 85310000 – услуге спцијалне заштите
Брпј партија: 2
Елементи критеријума за дпделу угпвра: најнижа ппнуђена цена
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је кпнкурсна
дпкументација дпступна: Кпнкурсна дпкументација ће бити пбјављена на Ппрталу јавних набавки
(portal.ujn.gov.rs) и на интернет страници наручипца (www.prokuplje.org.rs).
Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде: Ппнуде се ппднпсе неппсреднп или
путем ппште, на адресу наручипца ,Град Прпкупље, ул. Таткпва бр.2, 18400 Прпкупље, Инфп центар,
писарница, канцеларија бр.13, свакпг раднпг дана пд 7:30 дп 15:30 часпва и мпрају се налазити у
затвпренпј кпверти са назнакпм ,,Ппнуда за јавну набавку - Пружаое услуге спцијалне заштите
за Партију ______, JНМВ бр. У-1.2.1/401-50/19-04 (НЕ ПТВАРАТИ”).
Ппнуђач је дужан да на пплеђини кпверте назначи назив, адресу, телефпн и пспбу за кпнтакт.
Ппследои дан рпка за ппднпшеое ппнуда 02.09.2019.гпдине дп 12:00 часпва. Благпвременим ће
се сматрати све ппнуде кпје физички стигну на писарницу Наручипца, најкасније дп 02.09.2019.
гпдине дп 12,00 часпва.

Акп ппнуда ппднета пп истеку наведенпг датума и сата, сматраће се неблагпвременпм, а
Наручилац ће је пп пкпнчаоу ппступка јавнпг птвараоа ппнуда вратити нептвпрену ппднпсипцу
ппнуде, са назнакпм неблагпвременп.
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 02.09.2019.гпдине
у 12:15 часпва у прпстпријама Градске управе града Прпкупља, Таткпва 2. канцеларија бр.20.
Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвраоа ппнуда:
Представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда уз дпставу пунпмпћја за
учествпваое у птвараоу ппнуда.
Рпк за дпнпшеое пдлуке: 10 дана пд дана птвараоа ппнуда.
Лице за кпнтакт: Одсек јавних набавки
e-mail: nabavke.opstina.pk@gmail.com

