ЈП "Дирекција за уређење и изградњу" Уб
3. октобра бр. 2, Уб
Број 599/09
Дана 29.09.2009. год.
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Предмет: Позив за доставу понуде

Позивамо Вас да учествујете у поступку за јавну набавку мале вредности бр. 22 за
2009.г. – Уређење градског гробља у Убу „Вучјак“ – изградња дренаже за ново гробље.
Понудом треба обухватити сваку позицију из табеле (техничка спецификација).

Цена извођења радова по свакој појединачној позицији из табеле у прилогу добија
се множењем понуђене јединичне цене и планираног обима радова по појединачној
позицији. Укупна цене извођења радова добија се сабирањем цена извођења радова по
свакој појединачној позицији из табеле.

Понуде се припремају и подносе искључиво у складу са конкурсном
документацијом и овим позивом, с тим да напомињемо да је критеријум за избор
најповољније понуде најнижа цена, али постоје посебни услови које понуђач мора
испунити да би се понуда разматрала и рангирала. Конкурсна документација се може
преузети у просторијама Дирекције радним даном од 8 до 14 часова.
Рок за достављање понуде је 08.10.2009. године до 12,30 часова у канцеларијама ЈП
"Дирекција за уређење и изградњу" Уб, улица 3. октобра бр. 2, 14210 Уб, без обзира на
начин на који је понуда послата.

Понуда се подноси у писаном облику, на српском језику, мора бити у затвореној
коверти са назнаком на предњој страни: "Понуда за ЈН бр. 22/2009 –– Уређење градског
гробља у Убу „Вучјак“ – изградња дренаже за ново гробље - НЕ ОТВАРАЈ“. На
полеђини коверта треба означити назив, број телефона и адресу понуђача.
Контакт телефон је 014/ 412-222 и 416-222

Отварање понуде је 08.10.2009. године у 13,00 часова у канцеларији директора
Дирекције, па уколико пошаљете понуду позивате се да присуствујете отварању, са
овлашћењем фирме коју заступате.
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Наручилац ће одлуку о избору најповоњније понуде донети у року од 25 дана од
дана отварања.
Председник Комисије
дипл. правник Сања Марковић

