НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА КОВАЧИЦА – КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Интернет страница: www.kоvacica.org
ПИБ: 100873385
Матични број: 08029369
Шифра делатности: 8411
Број: 231
Датум :05.12.2014.године
На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012) Наручилац објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
2.Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка за финансијске услуге кредита,
шифра из општег речника набавки: 66110000 Банкарске услуге
3.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена
4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети:
- нa Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs
- путем електронске поште на е-mail адресу: javne.nabavke@kovacica.org
- интернет страници наручиоца: www.kоvacica.org
Право учешћа у поступку јавне набавке имају домаћа или страна правна лица, која
испуњавају обавезне услове за учешће, сагласно члану 75. и 76. Закона о јавним
набавкама.
5. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД
КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
-Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
6.Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу Општина Ковачица –
Кабинет председника општине – 26210 Ковачица, Маршала Тита 50, са назнаком “понуда
за набавку финансијске услуге кредита – не отварати”. На полеђини коверте мора стајати
назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

7.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 08.01.2015 године до 15,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се
неотворене вратити понуђачима.
8.Јавно отварање понуда обавиће се дана 08.01.2015.године у 16,00 часова у просторијама
Општине Ковачица,ул.Маршала Тита бр.50, Ковачица.
9.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и
сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно
пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
10.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања
понуда.
11.Особе за контакт у вези конкурсне документације су:
Жарић Љиљана, телефон 013-661-122, факс 013-661-047, е-mail: zariclj@kovacica.org.
Пејовић Ивана, телефон 063-10-205-37, е-mail: ivana.pejovic@kovacica.org

