ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив и адреса наручиоца: ЈКП “Водовод Мионица“, Мионица, улица Војводе
Мишића 23, 14242 Мионица
ПИБ: 101391280, Матични број: 07134657
Јавно комунално предузеће, Оснивач – Скупштина општина Мионица.
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. и чланом 61.
Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12,14/2015.и 68/2015.), чланом 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавне
набавке и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 86/15) и Одлуке
о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1276//17 од 25.09.2017. године.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности 9/17:Половна радна машина „СКИП“ (конбинирка)
Ознака из општег речника набавке: 43300000 - Грађевинске машине и опрема

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
5. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти, непосредно или путем поште, са
назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 09/2017 – Набавка- половне радне машине
СКИП (конбинирка)– НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: ЈКП “Водовод Мионица“,14242 Мионица,
улица Војводе Мишића 23, 14242 Мионица, до дана 05.10.2017.године до 11,00 часова. На
полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефон и адреса понуђача.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у
разматрање.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 05.10.2017. године у 11:30 часова у
просторијама ЈКП “Водовод Мионица“,Мионица, улица Војводе Мишића бр.23.

7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је
дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе оверено овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда
8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење одлуке о додели уговора је највише 10 (десет) дана од дана
отварања понуда.
9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особа за све информације везане за јавну набавку је Зоран Ђурић, број
факса 014/3422-259 , e-mail: jkpvodovodm@g.mail.com
10. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење
понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане
чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из
члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел
уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним
понуђачем бити закључен уговор.
Комисија за јавне набавке
Бр.1278/2017.
25.09.2017.године.

