РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ
Број ЈН: Д-1.1.1
Број: 404-11/17-02
Датум: 17.03.2017.год.
На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Став 1. тачка 1) Закона о јавним набавка
(''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градска општина Пантелеј објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:
Градска општина Пантелеј
Адреса наручиоца:
Гутенбергова 4а, 18000 Ниш
Интернет страница:
www.pantelej.org.rs
Врста Наручиоца:
Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета јавне набавке: Добра, ОРН 09100000 – Горива
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија понуда
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација може се преузтие лично, уз овлашћење,
без накнаде, у седишту Градске општине Пантелеј, ул.Гутенбергова 4а Ниш, канцеларија бр.
24, други спрат, од 09.00 до 14.00 часова, или на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца : www. pantelej.org.rs.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понудa се може поднети путем поште
или непосредно на адресу: Градска општина Пантелеј, Гутенбергова 4а Ниш, у затвореној
коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара, са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности добара – набавка
горива - ЈН бр. Д-1.1.1 - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте назначити: пун назив, адресу
понуђача, број телефона и контакт особу.
Рок за подношење понуда је 27.03.2017. године, до 12.00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 27.03.2017.
године, у седишту Градске општине Пантелеј, ул.Гутенбергова 4а Ниш, у сали, са почетком у
12.15 часова.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја
овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да садржи датум, број,
потпис одговорног лица, као и да буде оверено печатом.
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 6 дана од дана јавног
отварања понуда.
Лице за контакт: Симић Смиља
Градска општина Пантелеј, Ниш, ул.Гутенбергова 4а, телефон 018/201 280,
e-mail : ssmilja@ni.rs

