ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
Ул- Светог Димитрија бр.13.
Сремска Митровица
Дана: 22.05.2018.године
Број: 404-237/2018-V

На основу члана 55. став 1. тачка 2, 57. и 60. Закона о јавним набавкама(“Сл.
гласник РС”, бр.. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке број 404-237/2018-V од
21.05.2018. године
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица
објављује:
ПОЗИВ
за прикупљање понуда у поступку за јавну набавку услуга:
израда Идејног решења и Пројекта за извођење реконструкције и изградње
саобраћајних површина, јавне расвете, атмосферске канализације у делу
Жељезничке улице у Сремској Митровици.
Ред. Бр. ЈН 1.2.5.
1.Наручилац: Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, Града
Сремска Митровица, ул.Светог Димитрија бр.13, које заступа в.д. начелника
Мирослав Јокић, спец. крим. ПИБ:105935357, МБ:08898774, ЈБКЈС:66999, шифра
делатности: 8411, у даљем тексту Наручилац.
2.Врста поступка: отворен поступак.
3.Предмет јавне набавке: израда Идејног решења и Пројекта за извођење
реконструкције и изградње саобраћајних површина, јавне расвете, атмосферске
канализације у делу Жељезничке улице у Сремској Митровици, 71242000 – израда
пројеката и нацрта, процена трошкова.
4.Услови учешћа: Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи
који испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, о чему су
дужни да пруже доказе утврђене у члану 77. истог Закона, а који ће бити ближе
одређени у конкурсној документацији
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона могу се доставити и у
неовереним копијама.
5.Понуде се припремају и подносе у складу са овим Позивом и конкурсном
документацијом, на српском језику.
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6.Критеријум за оцењивање Понуда је: најниже понуђена цена.
7.Увид у конкурсну документацију може се извршити сваког радног дана од 8 до
14 часова у просторијама Градске управе за опште и заједничке послове и имовину
Града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица.
8.Преузимање конкурсне документације – Понуђач може извршити
преузимањем са Портала Управе за јавне набавке, на интернет страници наручиоца:
www.sremskamitrovica.rs или ће му, на његов захтев, Наручилац у року од два дана од
пријема истог, доставити конкурсну документацију електронским путем.
9.Понуде се подносе непосредно или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од
дана објављивања овог Јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке, (до

21.06.2018.) до 11 часова.
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана у 11.30 часова у просторијама
Градске управе за за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска
Митровица, ул. Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица.
Ако последњи дан за подношење Понуда пада у нерадни дан, рок за подношење
Понуда се продужава за први наредни радни дан, када ће се обавити и отварање
понуда.
10.Понуда са документацијом која се односи на услове подноси се у затвореној
коверти са назнаком назива и адресе Понуђача и назива јавне набавке “ израда
Идејног решења и Пројекта за извођење реконструкције и изградње саобраћајних
површина, јавне расвете, атмосферске канализације у делу Жељезничке улице у
Сремској Митровици, број 404-237/2018-V - НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу: Градска
управа за опште и заједничке послове и имовину, Града Сремска Митровица,
ул.СветогДимитрија бр.13, Сремска Митровица. Благовременом Понудом сматра
се Понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном за подношење Понуде.
11.Понуда са варијантама није дозвољена.
12.Одлука о избору најповољније Понуде биће донета у року од 15 дана од дана
отварања Понуда.
12.Контакт лица: Комисија за јавну набавку услуга, рб.1.2.5, тел:022/215-2116,
ул.Светог Димитрија бр.13, и-мејл: nikoladirekcijasm@gmail.com
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