ДOO «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Број: 1364/2017
Дана: 15.12.2017.
Палић
Кањишки пут 17а
На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60 Закона о јавним набавкама („Сл.
Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка бр.
1287/2017 од 30.11.2017. године
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ТУРИСТИЧКИМ ПРОСТОРОМ „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ
Палић,Кањишки пут 17а
www.park-palic.rs
врста наручиоца: остало
Оглашава
ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда у поступку за јавну набавку мале вредности:
ИЗГРАДЊА МОНТАЖНЕ ДРВЕНЕ НАСТРЕШНИЦЕ УЗ ТЕРМАЛНИ
БАЗЕН
(број ЈН/Р/16/2017)
1. Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким
простором „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, Палић, (у даљем тексту:
Наручиоц) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку
Изградња монтажне дрвене настрешнице уз Термални базен, бр. ЈН/Р/16/2017.
2. Предмет јавне набавке је изградња монтажне дрвене настрешнице уз
Термални базен на Палићу. Назив и ознака из општег речника набавке:
Грађевински радови - 45000000.
3. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица,
која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и друге услове
предвиђене у конкурсној документацији уколико доставе доказе о испуњености
услова. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова
сходно члану 77. Закона о јавним набавкама и осталих услова наведених у
конкурсној документацији
4. Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа
понуђена цена.

5. Преузимање конкурсне документације може се извршити са Портала
Управе за јавне набавке и са интернет странице www.park-palic.rs.
6. Рок за достављање понуда је 26.12.2017. године, најкасније до 10.30
часова, без обзира на који начин су понуде достављене. Понуда приспела по истеку
датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуде
се подносе у затвореној коверти, поштанском пошиљком или непосредно-лично,
предајом у седишту Наручиоца на месту за пријем поште. Понуде се достављају са
назнаком “ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН/Р/16/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“. На
полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача. Уз понуду,
доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач доставља и друга потребна
документа и обрасце у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуђач
може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. Понуда
са варијантама није дозвољена.
7. Јавно отварање понуда ће се обавити 26.12.2017. године са почетком у
12,00 часова у Великој сали Наручиоца, у седишту Наручиоца, Палић, Кањишки
пут 17а. Отварању понуда, без посебног позива, могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача, пре почетка поступка отварања
морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за
учешће у поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица
и личну карту на увид. Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити
разматране.
8. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 (десет) дана
од дана јавног отварања понуда. Наручилац задржава право да обустави поступак
јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.
9. Сва ближа обавештења у вези са овим позивом, могу се добити преко
телефона број: 024/602-780. Лице за контакт: Лазар Мародић.

