ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава
Врста наручиоца: Локална самоуправа.
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Поступак јавне набавке мале вредности услуга у складу са чланом 39.,
чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“, број 124/12), чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације о поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености
услова („Сл.гласник РС“, број 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности услуга број 02/2014 заведену под бројем 404-63/2014-02 од
15.10.2014. године.
Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности су услуге израде техничке
документације – Главног пројекта изградње општинског пута Дел – Млачиште и
ближе су дефинисани овом конкурсном документацијом у делу техничке
спецификације.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге техничког пројектовања
у грађeвинарству за нискоградњу - 71322000.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
4. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и
веб сајту општине Црна Трава. Понуда се доставља у затвореној коверти, са
назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 02/2014 - Израда техничке
документације – Главног пројекта изградње општинског пута Дел –
Млачиште „НЕ ОТВАРАТИ“, путем поште или лично, на адресу Општина Црна
Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, сваког радног дана од
07,00 до 14,30 часова. Понуде морају пристићи на наведену адресу до дана
24.10.2014. године до 12,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт
особа, број телефон и адреса понуђача.
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и
узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања
биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.
5. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 24.10.2014. године у 12,30 часова у
просторијама општине Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна
Трава
6. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача
који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда (Образац 14).
7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од
дана отварања понуда.
8. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особа за све информације везане за јавну набавку је Ватрослав
Славковић, број телефона 016/811-123
9. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за
подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава
услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује
поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан
конкурсном документацијом.
На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/12) обавештавамо Понуђаче да нису у обавези да доставе тражене доказе о
испуњавању обавезних услова учешћа у поступку јавне набавке уколико су ти
докази јавно доступни на интернет страницама, али су у обавези да у својој понуди
наведу који су то докази и на којим интернет страница Наручилац може да их
преузме (Образац 1).
Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да
Модел уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са
изабраним понуђачем бити закључен уговор.

