
Број: 916/16-03

Датум: 11.08.2016. године

ПРЕДМЕТ: Позив  за  достављање  понуде  за  набавку  услуге  –  Израда
Елабората геодетских радова и Извештаја о затеченом стању објекта 

Позивамо Вас да, уколико сте заинтересовани, доставите понуду за набавку услуге:
Израда Елабората геодетских радова и Извештаја о затеченом стању објекта.
 
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

Начин  преузимања  конкурсне  документације:  Конкурсна  документације  се
може  преузети  преко  Портала  јавних  набавки  или  интернет  стране  наручиоца.
Наручилац је у складу са Законом истовремено позвао 3 понуђача која су способна
да изврше ову набавку да узму учешће у овој јавној набавци. 

Понуда  се  попуњава  и  подноси  на  оригиналним  обрасцима  из  конкурсне
документације. 

Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана неизбрисивим мастилом и
оверена печатом понуђача и потписом овлашћеног лица. 

Понуде с варијантама нису дозвољене.

Понуђач  ће  предмет јавне набавке извршити самостално.

Конкурсну  документацију  доставити  до  06.09.2016. године  до  12.00  сати,  на
адресу: Позориште лутака Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр.7, 18000 Ниш, у
затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА: Израда Елабората геодетских радова и
Извештаја о затеченом стању објекта -  НЕ ОТВАРАТИ“,  а на полеђини назив,
број телефона, адреса понуђача. Понуђачи који подносе понуду лично, поднеће
је у згради Позоришта лутака у канцеларији пословног секретара.  

Трошкове припреме и  подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не  може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се дана
06.09.2016. године у 13.00 часова у згради Позоришта лутака Ниш у канцеларији
секретара.



Отварању понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања  понуда  могу  активно  учествовати  само  овлашћени
представници  понуђача.  Пре  почетка  поступка  јавног  отварања,  представници
понуђача  су  дужни  да  комисији  наручиоца  предају  посебна  писана  овлашћења,
оверена печатом и потписом, за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дaна од дана јавног отварања
понуда. 

Особа  за  контакт  која  ће  пружати  додатне  информације понуђачима  је  Иван
Живковић, 063/108 99 25  и  018/253–962  и  018/526-912  и  526-913;  e-mail:
pravna_pozlutaka@ medianis.net. 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

                                       Директор
                                                                              мр Ивана Савић                                  


