ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно комунално предузеће „Букуља“

Адреса наручиоца:

Бранислава Нушића бр.1

Интернет страница наручиоца:

www.jkpbukulja.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

Предмет јавне набавке је набавка услуге прегледа воде за пиће ЈНМВ 13/20.
Ознака из општег речника набавке:
90700000-услуге у области заштите животне средине

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:
/

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:

Најнижи понуђени збир јединичних цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са сајта наручиоца и са Портала јавних набавки

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:
- Агенција за привредне регистре у ул. Бранкова 25, Београд, www.apr.gov.rs
- Министарство пољопривреде и заштите животне средине у ул. Немањина 22-26, Београд
www.mpzzs.gov.rs
- Министарство рударства и енергетике у ул. Немањина 22-26, Београд, www.mrе.gov.rс
- Министарство финансија – Поресека управа у ул.Саве Мишковића 3-5, Београд,
www.poreskauprava.gov.rs
- Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања у ул. Немњаина 22-26, Београд,
www.minrzs.gov.rs.
Информације се могу добити и код локалних самоуправа, са територије седишта правног лица и код
свих других меродавних установа и институција.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 12.06.2020.године. Благовременом ће се сматрати све понуде
које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се 12.06.2020. године са почетком у 12 часова. Отварање понуда
ће се извршити у просторијама ЈКП "Букуља", Бранислава Нушића бр.1, Аранђеловац, уз
присуство овлашћених представника понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији
за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача неопходно је да се
исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП- обр. и сл.
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/ овлашћење, представник
ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
/

У року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Бојана Станковић, e-mail: nabavka.jkpbukulja@gmail.com Контакт, пријем поднесака и мејлова се остварује
радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од 07 до 15 часова. Контакт се не може остварити
данима који су Законом о државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани

