ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку радова -Забавни парк- „ШАРЕНГРАД“ у Крушевцу, II фаза
инфраструктурно опремањећ- број ЈН-ОП 1/2020








НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Tуристичка организација града Крушевца
АДРЕСА: ул. Мајке Југовића бр. 3, 37000 Крушевац.
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.turizamkrusevac.com
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавна установа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: отворени поступак.
ВРСТА ПРЕДМЕТА: радови.
ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка радова – Забавни парк «Шаренград» у Крушевцу, I

фаза инфраструктурно опремање.














МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Радови ће се изводити у Крушевцу, катастарска
парцела бр. 2610/17 КО Крушевац у површини од 15.117. м2.
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

45223700 - радови на изградњи простора са услужним садржајем
45231300 - радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
37500000 - игрице и играчке; предмети у забавним парковима
30230000 – рачунарска опрема
39100000 - намештај
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ
АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала
јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца
(www.turizamkrusevac.com). Преузимање је бесплатно.
- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на
адреси: Tуристичка организација града Крушевца, улица Мајке Југовића бр. 3,
сваког радног дана од 08,00 до 16,00 часова, до дана и часа истека рока за
подношење понуда.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком:
Понуда за јавну набавку радова- Забавни парк «Шаренград» у Крушевцу, II фаза
инфраструктурно опремање број ЈН-ОП 1/2020- НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини
коверте или на кутији понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Туристичка организација
града Крушевца, улица Мајке Југовића бр. 3, 37000 Крушевац, сваког радног дана од
08,00 до 16,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 15.06.2020. године до 12,00 часова.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се 15.06.2020. године са почетком у 12,15 часова у
просторијама Наручиоца на адреси: Ул. Мајке Југовића бр. 3, 37000 Крушевац.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 25 дана од дана јавног отварања понуда.
КОНТАКТ: лице за контакт Милош Милановић, контакт телефон:037/445-180 телефакс:
037/445-180, е-mail: turizamkrusevac@mts.rs

