ЈКП „Водовод Мионица“Мионица
На основу члана 60.став 1.тачка 2.Закона ојавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012 ,
14/2015 и 68/2015.),ЈКП „ Водовод Мионица“ Мионица, објављује,
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: ЈКП“Водовод Мионица“
Адреса наручиоца: Војводе Мишића 23,14242 МионицаПИБ:101391280, МБ.07134657
Тел: 014/3422-259
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
Опис предмета јавне набавке: Набавка добра- ЈНМВ бр. 8/2017– Набавка угља сушени
комад- коцка (лигнит сушени)., ознака из општег речника набавки(09111100)
Понуде морају бити сачињене у складу са Конкурсном документацијом.
Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки.
Критеријум за доделу уговора:„економски најповољнија понуда“,
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда 8 дана од
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу ЈН.Благовремене ће се сматрати
понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 18.09.2017. године, до 11,00 часова.
Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти,са назнаком на
омотници ПОНУДА ЗА ЈНМВ бр.8/2017-набавка добра-Набавка угља сушени комад- коцка
(лигнит сушени),НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број
телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.
Понуђач мора понудити све позиције.Понуде које не испуњавају овај услов сматраће се
неприхватљивим.
Наручилац ће по пријему одређене понуде,назначити време њеног пријема,евиденциони број и
датум понуде.Уколико је понуда достављена непосредно,наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом.Наручилац ће,након окончања поступка отварања понуда,неблаговремену
понуду вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда се заказује за 18.09.2017.гпдине у 12:00 часова у просторијама
ЈКП“Водовод Мионица “ Миoница, Војводе Мишића бр.23, у канцеларији Секретара ЈКП.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Представници понуђача, који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда Комисији за јавне набавке.
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана
јавног отварања понуда.
Ближе информације понуђачи могу добити (сваког радног дана од 8-14ч.) на тел/факс
014/3422-259,мејл: jkpvodovodm@gmail.com контакт особа Зоран Ђурић.
Бр.1187/17

Комисија За јевне набавке

