Република Србија
Општина Мионица

ЈКП“Водовод Мионица“ Мионица
Број: 1144/19
Датум: 18.10.2019.година

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама("Сл.гласник РС"бр.124/2012,14/2015 и 68/2015),
објављујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод Мионица“ Мионица
Адреса наручиоца: Војводе Мишића бр.23, 14242 Мионица
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка набавке: Поступак јавне набавке-отворени поступак
Врста предмета: Добра- „Набавка материјала за пресипање макадмских путних правацатуцаника “ (44113700-материјали за поправљање путева)
Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуде је : Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације,односно интернет адреса где је документација
доступна:
Конкурсна документација се може преузети на адреси: Јавно комунално предузеће „Водовод Мионица“
улица: Војводе Мишића бр.23,14242 Мионица,сваког радног дана,од 07 до 15 часова, до дана и часа
истека рока за подношење понуда или на Порталу јавних набавки.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:Јавно комунално
предузеће„Водовод Мионица“ Мионица
улица: Војводе Мишића бр.23,14242 Мионица ,или непосредно (лично) у канцеларији
ЈКП“Водовод Мионица“ са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОБАРА-Набавка материјала за пресипање макадмских путних праваца-туцаника“и
редни број ЈНМВ 12/19. На полеђини коверте исписује свој тачан назив и адресу,телефон , факс и
e-mail понуђача,као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу, односно до
18.11.2019. године у 11 часова.
Место,време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 18.11.2019. године.у 11 и 30 часова ,на адреси наручиоца:Јавно
комунално предузеће „Водовод Мионица“ улица: Војводе Мишића бр.23,14242 Мионица у просторијама
предузећа.(Секретара предузећа).

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца
понуда.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Пре почетка поступка јавног отварања понуда,представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда,дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја,на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда .
Овлашћење мора бити заведено код понуђача(са бројем и датумом),оверено печатом и потписано
од стране овлашћеног лица понуђача.Уколико представник понуђача не достави наведено
овлашћење,представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у
поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача,неопходно је да се као
такав легитимише изводом из АПР-а и личним документима(лична карта,пасош и др.).Уколико
понуђач не достави наведени извод из АПР-а,комисија ће пре почетка отварања понуда извршити
проверу података на сајту АПР.
Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора не
може бити дужи од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт: Зоран Ђурић,факс.014/3422-259, адреса електронске поште : :
jkpvodovodm@gmail.com

Комисија за јавне набавке
За, Зоран Ђурић с.р.

