Број: 4256
Датум: 08.09.2016. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ЈКП „ТопланаВаљево“ Ваљево објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ПОНУДА

Назив и адреса наручиоца
ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево, Обилазни пут бб, Ваљево
интернет странa: www.toplanava.rs
Врста наручиоца
Јавно комунално предузеће
Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности
Врста предмета
добра - набавка средства за хемијски третман воде (хемикалије за обраду
воде - 24962000).
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
рок важења понуде. У случају истог понуђеног рока важења понуде, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва
пристигла.
Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на
којој је конкурсна документација доступна
Конкурсна документација се може преузети са:
- Портала јавних набавки www.portalujn.gov.rs
- интернет стране Наручиоца: www.toplanava.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца до 16.09.2016. године до 11 часова. Понуда приспела по
истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а
Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понудa се припрема на обрасцима и прилозима датим у конкурсној
документацији. Понуде се достављају непосредно или путем поште у
затвореној и запечаћеној коверти или кутији (овера печатом на месту где је
затворена), са назнаком ,,Понуда за јавну набавку добара - набавка
средства за хемијски третман воде, ЈН бр. 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”, на
адресу: ЈКП “Топлана-Ваљево“ Ваљево, Обилазни пут бб, Ваљево. На
полеђини коверте навести назив, седиште и адресу понуђача.
ЈКП „Топлана-Ваљево“
14000 Ваљево, Обилазни пут бб; tel/faks: 014/3511-(916-918); e-mail: vagrejanje@ptt.rs

Место, време и начин отварања понуда
Поступак јавног отварања понуда одржаће се 16.09.2016. године у 11,30
часова, у пословним просторијама ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево,
Обилазни пут бб, Ваљево. Поступак отварања понуда спроводи Комисија
образована решењем наручиоца.
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 Комисији предају
писана пуномоћја (овлашћења), на основу којих ће доказати овлашћење за
учешће у поступку јавног отварања. Овлашћење мора бити издато на
меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о
отварању понуда.
Рок за доношење одлуке
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, Наручилац ће донети
у року од 7 дана од дана отварања понудa.
Лице за контакт
Жељка Стојаковић, e-mail: vagrejanje@ptt.rs
телефон: 014/35-11-916, факс: 014/35-11-130
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