На основу члана 55. став 1. тачка 2, и чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац:
Град Шабац Градска управа града Шапца
15.000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр.6
упућује
ПОЗИВ ЗА ЈН бр. 51/18
за прикупљање понуда за јавну набавку мaле вредности
Назив и предмет јавне набавке: Реконструкција коловоза од ситне камене

коцке у улици Сремска у Шапцу
ОРН : ............................. 45233142: радови на поправљању путева
1. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. додатне услове из члана 76.
став 2 Закона о јавним набавкама и прецизирани конкурсном документацијом.
2. Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну
документацију са Портала јавних набавки и са интернет странице Јавног
предузећа Инфраструктура Шабац: www.infrastrukturasabac.co.rs, које
спроводи поступак јавне набавке у име и за рачун Градске управе града
Шапца(Одлука Градске управе града Шапца бр.404-6-51/2018-03 од 07.11.2018)
3. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац, www.infrastrukturasabac.co.rs, до 11,00 часова
последњег дана рока 15.11.2018. год.
Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Јавно
предузеће Инфраструктура Шабац, Карађорђева бр.27 15000 Шабац, са
назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ бр. 51/18 –

Реконструкција коловоза од ситне камене коцке у улици Сремска у
Шапцу На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са
Варијантамa није дозвољена.
4. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем
понуда,15.11.2018. у 12,00 часова, на адреси: Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац – Служба за путеве- Шабац, ул.Јове Курсуле бр.4.
5. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача,
што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја у оригиналу.
Критеријум: „најниже понуђена цена“.
6. Јавно предузеће ће припремити предлог Одлуке о додели уговора,
коју ће најкасније у року не дуже од 10 дана од дана отварања понуда
донети наручилац Град Шабац - Градска управа града Шапца, а коју
ће Јавно предузеће Инфраструктура Шабац објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници
www.infrastrukturasabac.co.rs, у року од три дана од дана доношења.
Одлука о додели уговора обавезује изабраног понуђача да приступи
уговарању посла на први позив наручиоца.
7. Додатне информације се могу добити факс на 015/304-610 или на е-mail:
dpsabac@ptt.rs , с тим да се комуникација одвија искључиво у складу са чланом
20. ЗЈН

