ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ“БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ
УЛ.РАДОМИРА ПУТНИКА 34A
БЛАЦЕ

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС број 124/12,14/15 и
68/15) објављујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће „Блаце“
ул. Радомира Путника 34A, 18420 Блаце
ПИБ 100370026
Матични број 07216459
Интернет страница:www .jkpblace.rs
E-mail адреса:javnenabavke@jkpblace.rs

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 1.1.11/2016 је набавка добра – набавка теретних возила
Назив и ознака из општег речника набавки: 34131000-„pick-up“ - возила

Број партија: Предметна јавна набавка није обликована у партије
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
У предметном поступку јавне набавке критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки од дана објављивања позива за
подношење понуда и лично у просторијама ЈКП „Блаце“ ,ул. Радомира Путника 34A, канцеларија службе за
јавне набавке, сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Јавно комунално предузеће „Блаце“ ул. Радомира Путника 34А, 18420 Блаце, са назнаком „Понуда за
јавну набавку у поступку мале вредности , број 1.1.11/2016 – набавка добра – набавка теретних
возила – НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.11.2016. године до
10,30 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се 09.11.2016. године у 11,00 часова, на адреси наручиоца Јавно
комунално предузеће „Блаце“, Радомира Путника бб, Блаце, у канцеларији службе за јавне набавке.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда 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 је 10 дана од
дана отварања понуда.
Служба (или лице) за контактОсобa за контакт –Бисерка Недељковић – тел.-027-371-580 и 027/371-123
E-mail: javnenabavke@jkpblace.rs

