ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. ЈКП „Ч И С Т О Ћ А“ ЖАБАЉ, Светог Николе 7, Ж а б а љ 21230,
Интернет страница наручиоца: www.cistocazabalj.co.rs
Електронска пошта: jkpcistocazabalj@gmail.com
2. врста наручиоца; ЈКП “Чистоћа“ Жабаљ као јавно комунално предузеће.,
претежна делатност –сакупљање отпада који није опасан-3811.
3. врста поступка јавне набавке; Јавна набавка мале вредности
4. за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке;
«Куповина ауто цистерне за отпадне воде»
ШИФРА: 34144520 - Цистерне за отпадне воде
5. критеријум, елементи критеријума за доделу уговора; Критеријум за избор најповољније
понуде, под условима из овог позива биће најнижа понуђена цена.
6. начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна
документација доступна;

Потенцијални понуђачи конкурсну документацију могу преузети: на Порталу јавних
набавки, у просторијама ЈКП “Чистоћа“ Жабаљ, Жабаљ, Светог Николе 7, од 07-15
часова и на интернет презентацији: www.cistocazabalj.co.rs
7. начин подношења понуде и рок;
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, на адресу: ЈКП “Чистоћа“ Жабаљ,
Жабаљ, Светог Николе 7.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу
до назначеног датума и часа.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до датума и
сата наведних у јавном позиву и конкурсној документацији.
Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца, ће по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Рок за подношење понуда је 15.07.2014.године до 10.00 часова.
8. место, време и начин отварања понуда;
Јавно отварање понуда обавиће се дана 15.07.2014. год. у 12,00 часова у
просторијама ЈКП “Чистоћа“ Жабаљ, Жабаљ, Светог Николе 7.
9. услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда;
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
комисији наручиоца поднети писмено пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда.
10. рок за доношење одлуке;
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
11. лице за контакт: Горан Стојшић - 021/2100430.

