
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: Град Пирот
Адреса наручиоца: Српских владара 82
Интернет страница наручиоца: www.pirot.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге:
Јавна  набавка  за  избор  приватног  партнера   у  пројекту јавно-приватног
партнерства „Реконструкција  и  одржавање  система  јавног  осветљења  на
територији Града Пирота“, 71314200 - Услуге у вези са управљањем енергијом
Начин  преузимања  конкурсне  документације,  односно  интернет  адресa
где је конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети у Градској управи  Пирот, Српских
владара  82,  у  канцеларији  бр.  13  непосредно  или  путем  мејла
javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као
и путем поште.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Рок за подношење понуде је  60  данa од дана објављивања јавног позива у
Службеном  гласнику  Републике  Србије  до  12 часова.  Понуда  се  сматра
благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот,
Српских валадара 82, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 60
дана од дана објављивања јавног  позива  у  Службеном гласнику  Републике
Србије без обзира на начин достављања.
Понуде  се  достављају  у  писаном  облику,  на  српском  језику,  у  затвореној
коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за јавну набавку:
Избор  приватног  партнера   у  пројекту јавно-приватног  партнерства
„Реконструкција и одржавање система јавног осветљења на територији Града
Пирота“, редни број ЈН  1.2.17/2020“, са назнаком „Не отварај“, а на полеђини
назив, број телефона и адреса понуђача. 
Понуду доставити на адресу: 
Градска управа Пирот, писарница, канцеларија број 4, ул. Српских владара број
82, 18300 Пирот
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно  отварање  понуда  извршиће  се  60 дана  од  дана  објављивања јавног
позива у Службеном гласнику Републике Србије у 12:15 часова у Скупштинској
сали Града Пирота.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
Комисији поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: 
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 25 дана од дана
отварања понуда
Лице за контакт:
Бојан Ивковић

http://www.pirot.rs/

