Градска управа града Шапца
Шабац
Број: 404-6-50-5/17-03
Датум: 20.09.2017. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града Шапца као
наручилац у овом поступку овлашћује Јавно предузеће Инфраструктура Шабац да у њено
име и за њен рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у овом
поступку у складу са Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац
овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне
набавке и предузме одређене радње у поступку бр. 404-6-50/17-03 од 20.09.2017. године.
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012 и
68/2015) Јавно предузеће Инфраструктура Шабац (по овлашћењу наручиоца Градске
управе града Шапца) упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавкe мале
вредности за јавну набавку за израду и монтажу металне подконструкције за фасаду
од алубонда на стамбеном објекту Зоркин солитер у ул. Поп Лукиној бр. 2 у
Шапцу, редни број ЈНМВ 50/17, у складу са конкурсном документацијом.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и позивом.
Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореном
коверту на адресу Јавног предузећа (које у име и за рачуна Градске управе града Шапца
спроводи поступак јавне набавке): Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, ул.
Карађорђева бр. 27, други спрат, 15000 Шабац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ –
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 50/17“. На полеђини коверта
мора бити пун назив, адреса и телефон понуђача, као и име лица за контакт именованог од
стране понуђача.
Рок за достављање понуда је до 28.09.2017. године до 09:00 часова.
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока приспеле на адресу
Јавног предузећа, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене понуде ће
неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу са конкурсном
документацијом сматраће се неприхватљивим. Понуде са варијантама нису дозвољене.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити отворене 28.09.2017. у 9:30 часова у просторијама Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац, ул. Карађорђева бр. 27, други спрат у Шапцу.
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора предати комисији за
јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у поступку отварања понуда.

Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте,
потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је овлашћени представник власник
фирме). Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство, без права
стављања примедби на ток отварања и потписа записника.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ
Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, које у име и за рачун Градске управе града
Шапца спроводи поступак јавне набаве, извршиће избор најповољније понуде применом
критеријума најниже цене.
Јавно предузеће ће припремити предлог Одлуке о додели уговора, коју ће најкасније у
року од 5 дана од дана отварања понуда донети наручилац Градска управа града Шапца, а
коју ће Јавно предузеће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
у року од 3 дана од дана доношења. Одлука о додели уговора обавезује изабраног
понуђача да приступи уговарању посла на први позив наручиоца.

