РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА- Одељење за јавне
набавке Бр. �-404/2021-11 НH-022-2/21
Датум: 04.О�.2021. године
ЛЕСКОВАЦ
Ул. Трг Револуције ЗЗ/IV
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац: Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, ул. Трг
револуције бр. 33/IV.
Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
Врста поступка набавке: предмет набавке спроводи се у поступку набавке на
који се Закон не примењује сходно члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр. 91/2019) и Правилника о ближем уређењу поступка јавне
набавке број 839/2016-111 од 09.09.2020. године.
Врста предмета: услуге
Опис предмета јавне набавке: Ангажовање координатора за безбедност и
здравље на раду у фази пројектовања - израда Плана превентивних мера за извођење
радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу НH 022-2/21.
ЦПВ: 71317200- услуге у области здравства и безбедности
Критеријум за доделу уговора: Уговор се додељује економски најповољнијој
понуди на основу критеријума ЦЕНА.
Не прихватају се понуде са варијантама.
Начин преузимања конкурсне документације:
Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у
просторијама Градске управе - Одељење за јавне набавке града Лесковца, ул. Трг
револуције бр. ЗЗ/IV, 16000 Лесковац, сваког радног дана од 07, 00 сати до 15, 00, или на
званичном сајту града Лесковца.
Начин подношења понуда 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 навести назив и адресу понуђача, број
телефона и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је до 15.03.2021. године до 12:00 сати.
Понуду доставити на адресу наручиоца Градска управа - Одељење за јавне
набавке Лесковац, ул. Трг револуције бр. ЗЗ/IV, 16000 Лесковац са назнаком: ,,Понуда
за јавну набавку услуга - Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду
у фази пројектовања - израда Плана превентивних мера за извођење радова на
изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу НH 022-2/21. - НЕ ОТВАРАТИ".
Благовременим понудама сматраће се оне понуде које буду приспеле у
просторије наручиоца најкасније до 15.03.2021. године до 12:00 часова без обзира на
начин достављања.
Понуде које нису благовремене неће се отварати, већ ће се исте након
окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на
коверти да је неблаговремена.
Лице за контакт:
Милан Китановић дипл. ецц. - Градска управа - Одељење за јавне набавке Лесковац,
телефон: 016/215 - 990, факс: 016/216 - 651.
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