На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( “Службени
гласник РС”, бр. 116/08 )
ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА”
37000 Крушевац, Јасички пут бб

ЈАВНИ ПОЗИВ

објављује

за прикупљање понуда за набавку добара у отворенoм поступкu
( број 04/ 2013 )

Предмет набавке су

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ЕЛЕМЕНТИ

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове у складу са Чл.
44 и 45 Закона.
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА за
понуде које су благовремене , исправне и одговарајуће.
Конкурсна документација за израду понуде, као и образац понуде може се преузети сваког
радног дана од 8-14 часова у соби бр. 1 ЈКП “Градска топлана” , Јасички пут бб, Крушевац ,
уз приложен доказ о уплати 1.080 динара ( са ПДВ ) на рачун наручиоца број :115-192300-23
код КБЦ банке, са назнаком “ Откуп конкурсне документације за ЈН 04/2013 ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ЕЛЕМЕНТИ“. Уплаћена средства се неће враћати.
Понуда се сачињава према упутству из конкурсне документације, на прописаном
обрасцу и доставља уз захтеване прилоге у року од 30 дана од дана објављивања јавног
позива у “Службеном гласнику Републике Србије”, најкасније до 12 часова последњег дана
рока у затвореном коверту на адресу наручиоца ( писарница ) са назнаком: “Понуда за,
ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ЕЛЕМЕНТИ , не отварати”. На полеђини коверта навести пун
назив и адресу, телефон и особу за контакт понуђача. Уз понуду понуђачи достављају и
доказе о испуњености услова из Чл. 45. Закона. Докази могу бити оригинали или фото копије,
не старији од шест месеци . Понуда са варијантама није дозвољена.
Јавно отварање понуда извршиће се комисијски, на локацији и времену одређеном у
конкурсној документацији. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача морају имати овлашћење за активно учествовање у поступку
отварања понуда које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
Избор најповољније понуде извршиће се на темељу Чл. 52. Закона, према критеријумима
из конкурсне документације, у року од 20 дана од дана отварања понуда, о чему ће понуђачи
бити писмено обавештени. Наручилац задржава право да не додели уговор о јавној набавци
из било ког разлога.
Додатне информације заинтересовани могу добити сваког радног дана у времену од
9- 14 часова на адреси наручиоца или преко телефона 037-426 482, особа за контакт
Раичевић Зоран.

