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ЈАВНА НАБАВКА – Одржавање регионалних путева и то ПУТА БР.263/Р;
деоница: Црнокоса - Косјерић - Варда од стационаже 24+921 до стационаже 52+284;
Л=27,363 км и ПУТА БР.213/Р;деоница : Мравињци - Варда - Јакаљ од стационаже 19 + 990
до стационаже 24 + 900 (Л = 5 км) и од стационаже 24 + 900 до стационаже 37 + 900 (Л =
12,40 км) – 45200000 – Радови на објектима или деловима објекта високоградње или
нискоградње, 45230000 – Радови на изградњи цевовода, комуникационих и
електронергетских објеката, аутопутева, путева, авионских писта и железничких пруга,
завршни радови, 45233000 – Грађевински радови, изградња темеља и изградња
површинских слојева аутопутева и путева, 45233141 – Радови на одржавању путева.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем и
проценат укупне вредноси набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50 %.
+        
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.

  "           
      
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници општине
Косјерић ( www.kosjeric.rs) и може се преузети у електронској форми на овим интернет страницама,
а сходно обавези наручиоца да је дужан да истовремено са објављивањем позива за подношење
понуда објави Конкурсну документацију на порталу јавних набавки и својој интернет страници из
члана 62 став 1 Закона о јавним набавкама ( "Сл. гласник РС" број 124 / 2012).
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Локална пореска администрација,
улица Олге Грбић број 10,
31 260 Косјерић
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Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Косјерић, улица Олге Грбић број 10, 31 260 Косјерић, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Одржавање
регионалних путева и то ПУТА БР.263/Р; деоница : Црнокоса - Косјерић - Варда од стационаже 24+921 до стационаже 52+284; Л=27,363 км и ПУТА
БР.213/Р;деоница : Мравињци - Варда - Јакаљ од стационаже 19 + 990 до стационаже 24 + 900 (Л = 5 км) и од стационаже 24 + 900 до стационаже 37
+ 900 (Л = 12,40 км) – 45200000 – Радови на објектима или деловима објекта високоградње или нискоградње, 45230000 – Радови на изградњи
цевовода, комуникационих и електронергетских објеката, аутопутева, путева, авионских писта и железничких пруга, завршни радови, 45233000 –
Грађевински радови, изградња темеља и изградња површинских слојева аутопутева и путева, 45233141 – Радови на одржавању путева. – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17. 10. 2013. године до 10 : 00 часова.

0*12'3 4-*5* $ %"#$% '24"-"+" &'%,("6
Општина Косјерић, Општинска управа Косјерић, улица Олге Грбић број 10, канцеларија број
5.
Поступак отварања понуда спровести у року од 30 дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на порталу, а сходно члану 95 став 1 тачка 2 Закона о јавним набавкама
( „Службени гласника РС“, број 124 од дана 29. 12. 2012.), односно дана 17. 10. 2013. године
у 13 : 00 часова о чему ће се водити Записник који ће се доставити понуђачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда у року од 3 (три) дана.
      *          "   
Сходно члану 103 став 3 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласника РС“, број 124 од
дана 29. 12. 2012.) у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Да би могли да учествују у поступку отварања понуда овлашћени представници понуђача
морају имати оригинално овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда
( дакле пуномоћје, које не мора бити оверено у суду).
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Одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 25 дана од
дана отварања понуда, сходно члану 108 став 2 Закона о јавним
набавкама ( „Службени гласника РС“, број 124 од дана 29. 12. 2012.).

Милојко Лечић, број телефона 060-8256214
Душко Ђорђевић, број телефона 060-8256314

