Наручилац:

Туристичка организација Нови Пазар

Адреса:
Место:
Број:
Датум:

Митровачка б.б.
Нови Пазар
27/20-5
18.03.2020. године

На основу чл. 32. , чл. 55. ст. 1. тач. 2), чл. 57. ст. 1. и 2. и чл. 60. ст. 1. тач. 1) Закона о
јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), наручилац
Туристичка организација Нови Пазар објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Туристичка организација Нови Пазар

Адреса наручиоца:

Митровачка б.б. , 36300 Нови Пазар

Интернет страница наручиоца:

www.tonp.rs

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак јавне набавке

Врста предмета:

Радови

Број јавне набавке:

27/20

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

набавка радова - унапређење туристичке инфраструктуре у граду Новом Пазару и Старом
Расу - извођење радова на I фази ревитализације северне грађевине – доградње,
над остацима трпезарије са изградњом анекса у комплексу Цркве Св. Апостола Петра и
Павла у Расу 27/20
Ознака из општег речника набавке:
45000000 - Грађевински радови
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
предмет јавне набавке није обликован у више посебних истоврсних целина ( партија )

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Портал јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs
Интернет страница наручиоца: www.tonp.rs
Непосредно преузимањем на адреси наручиоца Туристичка организација Нови Пазар,
ул. Митровачка б.б. , Нови Пазар ( сваког радног дана у периоду од 08 до 14 часова ).
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
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 налепити попуњен Образац ( прилог П/1 ). У
случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу ( прилог П/1 ) је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови.
Понуду доставити поштом или лично на адресу: Туристичка организација Нови Пазар,
ул. Митровачка б.б. , 36300 Нови Пазар.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.04.2020. године до 12:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 21.04.2020. године у 12:15 часова у
просторијама Наручиоца ( ул. Митровачка б.б. , у Новом Пазару ).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
активно учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмено
пуномоћје / овлашћење, на основу којих ће доказати да су овлашћени за учешће у
поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт:
За информације понуђач се може обратити Наручиоцу.
Контакт телефон: 020/338-030

