На основу члана 60. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број RHP-W2-404-135/16-I од
14.12.2016. године упућујемо Вам

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за ЈНМВ по конкурсној документацији коју Вам достављамо у
прилогу.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 155

Телефон број

022/433-912, лок.125

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

RHP-W2-404-135/16-I

Позив број

RHP-W2-404-135-3/16-I

Датум

23.12.2016.год.

Набавка се спроводи због закључења Уговора

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
Врста предмета набавке:

ДОБРА

Назив и ознака предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
набавке из Општег речника ОРН: 44110000
набавке:
Опис предмета набавке:

Набавка 15 пакета грађевинског материјала за избегла лица

Правни основ за упућивање Заједнички регионални програм о трајним решењима за
Позива:
избеглице и расељена лица (Regional Housing ProgrammeПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

наредни радни дан до 12 часова)
Место, време и начин отварања
Понуда:

Место отварања: Рума, Орловићева бр.5,канц.8
Датум отварања: 01.02.2017.г.
Време отварања: 12 часова и 30 минута
Отварање Понуда је јавно. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица.

Услови под којима представници
Понуђача могу учествовати у
поступку отварања Понуда:

Представници Понуђача морају имати ОВЛАШЋЕЊЕ за
учествовање у поступку отварања Понуда.
У поступку отварања Понуда могу активно учествовати
само овлашћени представници Понуђача. Овлашћење
предају Комисији за јавну набавку пре отварања Понуда.

Рок за доношење Одлуке о додели Одлука о додели Уговора биће донета у року од 30 дана од
Уговора
рока за подношење понуда.
Наведену Одлуку Наручилац ће објавити на Потралу јавних
набавки portal.ujn.gov.rs и на интернет страници
www.ruma.rs у року од 3 дана њеног доношења.
Контакт (особа, време, телефон бр, Понуђач може, у писменом облику, тражити од Наручиоца
е-маил адреса...):
додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде.
Адреса: ОУ Општине Рума, Орловићева 5, 22400 Рума,
Канцеларија за ЈН бр.8;
Контакт особа:Злата Јанковић
е-маил: jnbruma@ruma.rs
Пријем електронске поште врши се радним данима
(понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00
часова.

Остале информације:

Набавке добара, радова и услуга финансираних од
стране програма стамбеног збрињавања у републици
Србији, припремљена су, додељена и организована у
сарадњи са партнерским земљама и ЦЕБ Приручником
за добра, услуге и радовеобјављеном на вебсајту:
http://www.coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelin
es_LJhjgEt.pdf

ПОЗОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

