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Општина Косјерић
Косјерић, Олге Грбић 10







www.kosjeric.rs
Градска и општинска управа

   

Отворени поступак

  

Услуге
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Услуге кредита ради финансирања и рефинансирања капиталних инвестиционих
радова.
66113000 Услуге одобравања кредита
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Критеријум за избор најповољније понуде и доделе уговора о јавној набавци је
најниже понуђена цена кредита. Цена кредита је ефективна каматна стопа, која се
обрачунава сагласно одлуци НБС о њеном обрачуну.
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Конкурсна документација се преузима непосредно у згради Општинске управе
Косјерић, Олге Грбић 10 у канцеларији број 25 сваког радног дана од 8-15 часова до
истека рока за подношење понуда.
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Олге Грбић 10, 31260 Косјерић, на интернет адреси www.kosjeric.rs

      

     

Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу : Општинска управа Косјерић, Олге Грбћ 10, 31260 Косјерић у
затвореној коверти са назнаком "Понуда за набавку финансијске услуге - кредита ЈНВВ 7/13 Не отварати". На полеђини коверта
морају стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као учесник у више заједничких понуда. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или
да опозове своју понуду на начин одређен конкурсном документацијом.
Крајњи рок за достављање понуда је 30- и дан од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и на интернет
страни наручиоца, до 13 часова, без обзира на начин достављања.
Укилико крајњи рок пада у нерадни дан, дан за достављање понуда се помера за први наредни радни дан до 13 часова.
Понуде које стигну после рока за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се нећеотварати и
по окончању поступка биће враћене понуђачуса назнаком да је понуда неблаговремена.
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Јавно отварање понуда ће обавити комисија за набавку кредита, последњег дана
истека рока за подношење понуда, у 13,30 часова у просторијама Општинске управе
Косјерић, соба број 5, уз присуство овлашћених представника понуђача.
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Представници понуђача дужни су да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну
набавку доставе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се
доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од овлашћеног лица понуђача.
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15 дана од дана отварања понуда

Милан Томић

