дeловодни број:

2834 од 16.07.2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈП"ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА

Адреса наручиоца:

УЛ. СРПСКИХ ВЛАДРА 67, 17530 СУРДУЛИЦА

Интернет страница наручиоца:

www.vodsurd.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – РЕПАРТУРНЕ СПОЈНИЦЕ, МУЛТИ ЏОИНТ СПОЈНИЦЕ И АДАПТЕРИ
ЈН(1.1.3. ЈНМВДОС03/19
ОРЈН:44163230- Цевне спојнице

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
трајање оквирног споразума 12 месеци ,закључује се са једним понуђачем

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Јавни позив објављен заједно са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки, интернет адреса http://portal.ujn.gov.rs .
и на интернет страници предузећа www.vodsurd.rs,Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs) ,интернет страници www.vodsurd.rs,или на адреси: ЈП“Водовод“ ,ул. Српских Владра
67,17530 Сурдулица на писарници предузећа (радним данима од 07 до 15 часова) ако преузимају конкурсну документацију на
адресу наручиоца морају да имају доказ о уплати 250 динара на рачун 160-7173-91 BanacaIntesa , 205-30027-23 Комерцијална
банка сврха уплате „Преузимање конкурсне документације за ЈНМВДОС03/19,.

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде адреса: ПОРЕСКА УПРАВА, Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, e-mail: press@poreskauprava.gov.rs, интернет
адреса: http:// www.poreskauprava.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине Сектор за заштиту животне средине - адресе: Агенција за
заштиту животне средине Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, Телефон: (+381)
(0)11 2861080, факс (0)11 2861077, e-mail: office@sepa.gov.rs. / Интернет адреса http:// www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике , адреса: Б е о г р а д, Немањина 22-26, Сектор за запошљавање:
Телефон: 011/285 50 77, e-mail: office@minrzs.gov.rs , Интернет адреса http:// www.minrzs.gov.rs

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,Понуду доставити на адресу: ЈП“ВОДОВОД“ ,ул. Српских Владра 67,17530
Сурдулица, са назнаком: ,Понуда за јавну набавку (Добра) РЕПАРТУРНЕ СПОЈНИЦЕ, МУЛТИ
ЏОИНТ СПОЈНИЦЕ И АДАПТЕРИ ЈН(1.1.3. 19 )НЕ ОТВАРАТИ Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 29.07.2019године. до 12 часова

Место, време и начин отварања понуда:

Приспеле понуде ће бити комисијски отворене одмах по истеку рока за достављање понуда
дана 29.07.2019године са почетком 12.15 часова, у просторијама , ЈП"ВОДОВОД" УЛ.
СРПСКИХ ВЛАДРА 67,СУРДУЛИЦА

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који ће своја пуномоћја
предати Комисији пре отварања понуда.
Јавном отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања
понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени
представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну
набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која
присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у

Рок за доношење одлуке:

10 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Лице за контакт:

ДРАГИ СТОЈЧЕВСКИ
FAKS :017-815-866,office@vodsurd.rs

Остале информације:
*

