
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Број:404- 66/2017-14/4
Датум:20.03.2017. године

ДИМИТРОВГРАД

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  
(ЈН број 2У/17)

Назив наручиоца:  Општинa Димитровград

Адреса наручиоца: Балканска 2, 18320 Димитровград

Интернет страница наручиоца:Www.dimitrovgrad.rs

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: набавка услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет набавке:  Пружање услуге одржавања јавне расвете на територији општине
Димитровград.

Ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки - 50000000 
Расветна опрема и електричне светиљке – 31500000

Набавка није обликована по партијама.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најнижа понуђена

цена.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Конкурсна  документација  се  преузима  лично  у  просторијама  општине
Димитровград,  Балканска  2  18320  Димитровград,  на  Порталу  јавних  набавки:
http://portal.ujn.gov.rs/ , и интернет адреси наручиоца:Www.dimitrov  grad.rs од 20.03.2017.
године (након објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки
интернет адреси наручиоца).

Понуде са потребном документацијом поднoсе се у затвореним ковертама са
назнаком: “Понуда Јавна набавка бр.  2У/17 - Не отварати“, на адресу Општинска
управа општине Димитровград, Балканска 2, Димитровград, до 28.03.2017. године до
10,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Поступак  отварања  понуда  обавиће  се  28.03.2017.  године  у  10,30  часова  у

присуству овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица на адреси

ЈН бр.2У/17 Страна 1

http://Www.dimitrovgrad.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/


наручиоца  Општинска управа  општине  Димитровград  ,  ул.   Балканска  2,
Димитровград.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници  понуђача, да  би  активно  учествовали  у  поступку  отварања
понуда,   пре почетка отварања понуда морају имати овлашћење за учествовање у
поступку отварања понуда искључиво у оригиналу.

Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник
ће бити третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку
отварања.

Уколико  отварању  понуда  присуствује  законски  заступник  понуђача,
неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа
(лична карта, пасош, возачка дозвола, итд.).

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана
од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Наташа Каменов, електронска пошта::  javnabdimitrovgrad@gmil.com
тел: 010/361-582, 010/361 108.

      Председник Комисије

    ______________________
           Ценко Ћиров,с.р.
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