
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,  
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА  
Бачка Топола, Маршала Тита бр. 70 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 396 од 03.06.2016. године, наручилац 
објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова -  

РУШЕЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ОБЈЕКТА „ВЕНУС“ 
 

1. За јавну набавку радова – руђење спортско – рекреативног објекта „Венус“ 
Назив и ознака из  ОРН:  45111100   Радови на рушењу 
Предмет јавне набавке су радови на рушењу  спортско-рекреативног објекта „Венус“  у Бачкој Тополи, у 
улици Маршала Тита бр.63, на парц.бр. 5317/1,  К.О. Бачка Топола-град 
Сектор Ф – грађевинарство 
43.11 – рушење објеката 
2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом. 

3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са 
чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем/ 
подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

5. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени 
конкурсном документацијом: 

 Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки и са 
интернет странице наручиоца www.gradurbt.rs 

6. Понуде се могу поднети: 

 непосредно у пословним просторијама наручиоца на адреси Наручиоца или  

 путем поште на адресу Маршала Тита 80, 24300 Бачка Топола; 

7. Понуде се подносе у затвореној коверти. 

8. Рок за подношење понуде је 14.07.2016. године, до 12:00 часова, без обзира на начин доставе. 

9.  Отварање понуда ће се обавити дана 14.07.2016. године у 12:30 часова, у просторијама наручиоца на 
адреси Наручиоца. 

10. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати 
предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу. Факсови и фотокопије се неће 
уважити.  

11.  Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

12.  Лице за контакт: Пашти Роберт и Миклош Корнелија 

Е-маил адреса: urbtop@stcable.net 

 


