ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЈН 32/17: УСЛУГЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПРЕВОЗА УГЉА
Назив наручиоца: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
Адреса наручиоца: Мике Стојановића 13, KРУШЕВАЦ
Интернет страница наручиоца: www.gradskatoplanaks.com
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуга
Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
УСЛУГЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПРЕВОЗА УГЉА
Ознака из општег речника набавке: 60200000 услуге железничког превоза
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет набавке није обликован по партијама
Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети сваког радног дана од 8-14 часова у соби бр. 1
ЈКП “Градска топлана” , Мике Стојановића 13, Крушевац или на интернет страни наручиоца
www.gradskatoplanaks.com , као и на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Право учешћа имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, која испуњавају услове
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Понуда се сачињава према упутству из конкурсне документације, на прописаном обрасцу и
доставља уз захтеване прилоге до 10 часова последњег дана рока ( 18.12.2017.год.) у
затвореном коверту на адресу наручиоца ( писарница ) са назнаком: “Понуда за јавну
набавку -УСЛУГЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПРЕВОЗА УГЉА , не отварати”. Понуда која стигне
након овог рока сматраће се неблаговременом и након отварања понуда, комисија ће
неотворену понуду вратити понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.На полеђини
коверта навести пун назив и адресу, телефон и особу за контакт понуђача. Понуда са
варијантама није дозвољена.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се ( 18.12.2017. год. у 10,30 часова ) у управној згради
ЈКП “Градска топлана” , Мике Стојановића 13, 37000 Крушевац.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, Представници понуђача
морају имати писмено овлашћење за активно учествовање у поступку отварања понуда које
ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Мијајловић Раде, тел. 037/426 482
Остале информације:
Додатне информације заинтересовани могу добити сваког радног дана у времену од 9 - 14
часова на адреси наручиоца или преко телефона 037/426 482

