На основу члана 39 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.
124/2012,14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон)
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11030 Београд, Шумадијски трг 2
www.cukarica.rs
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВА
ПОСТАВЉАЊЕ РАМПИ И ЛИФТ РАМПИ ЗА
ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
29/18
Предмет јавне набавке су опште грађевински радови (45000000) из области ниске
градње : браварски радови (45421160) на одржавању постојећих и изградњи нових рампи за
инвалиде (ЕА12), уз извођење припремно-завршних-земљаних радова ( 45112000 ), радова на
демонтажи и рушењу (45110000) са утоваром и одвозом на депонију, бетонских (45262300),
зидарских (45262500) и осталих неопходних грађевинских радова по потреби, у зависности од
стања сваког појединог објекта/терена- локације извођења радова.
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне и додатне услове
у складу са Чл. 75 и 76 Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се
доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.
Заинтересована лица могу да преузиму конкурсну документацију на интернет адреси
Наручиоца: www.cukarica.rs.
Понуда се сачињава у складу са позивом и према упутству из конкурсне документације, на
прописаном обрасцу и доставља уз захтеване прилоге најкасније до 12 часова 12. 04. 2018. у
затвореном коверту на адресу наручиоца ( писарница ) са назнаком: “Понуда по позиву 29/18- не
отварати”. На полеђини коверта навести пун назив и адресу, mail адресу, телефон , факс и особу за
контакт понуђача.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Неблаговремене понуде (понуде које нису до часа истека рока за подношење понуда
заведене у писарници општине) неће се разматрати.
Јавно отварање понуда извршиће се комисијски у 13 часова последњег дана рока у малој
сали Градске општине Чукарица у Београду, Шумадијски трг 2.
Активно учешће у јавном отварању могу да имају представници заинтересованих страна
који имају оверена пуномоћја.
Избор најповољније понуде извршиће се на темељу Чл. 85 Закона, применом критеријума
"најнижа понуђена цена" у року до 10 дана од дана отварања понуда, о чему ће понуђачи бити
писмено обавешени.
Уговор се склапа одмах по стицању законских услова.
Додатне информације заинтересовани могу добити сваког радног дана у времену од 9-14
часова на адреси наручиоца или преко телефона: Виолета Јевђић: 011-30-52-118, 063-7792-965,
vjevdjic@cukarica.rs, 011-30-52-193, 063-1081-761-особа за контакт Радован Грубишић, 011-30-52417, 063-062-278-714- rgrubisic@cukarica.rs

