ЈКП “КОМУНАЛАЦ“ ЛЕСКОВАЦ, ул. Краља Петра Првог бр. 26А, Лесковац

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“
ЛЕСКОВАЦ
Датум: 11.06.2019 године
Број: 2836
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 124/12; 14/2015 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке добра бр. 2747 од 04.06.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 2747/1 од 04.06.2019.године наручилац ЈКП „Комуналац“ Лесковац је
припремио:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: ЈКП „Комуналац“ Лесковац
Адреса наручиоца: ул. Краља Петра Првог бр. 26А, Лесковац
Интернет страница: www.jkpkomunalac.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис предмета јавне набавке: Предмет ЈНМВ бр.7/2019 је добро – машина за обележавање
путева, ОРН 34922000 опрема за обележавање путева. Јавна набавка није обликована по
партијама.
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке
је „Најнижа понуђена цена“.
Начин преузимања конкурсне документације: Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно
преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs или у
седишту наручиоца.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 8
календарских дана, рачунајући од следећег дана након објављивања позива на порталу
јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
последњег дана наведеног рока, односно до 19.06.2019.године до 1000 часова.
Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком
на омотници ПОНУДА - НАБАВКА ЈНМВ бр. 7/2019 – машина за обележавање путева –
„НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно написати назив, адресу и број телефона
понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.
Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, осмог
дана, рачунајући од следећег дана након објављивања позива на Порталу јавних набавки,
односно 19.06.2019.године у 1015 часова у просторијама Наручиоца, ул. Краља Петра Првог
бр. 26А, Лесковац. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања морају
пре почетка отварања предати комисији за јавну набавку писано пуномоћје (овлашћење)
издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
Рок за доношење Одлуке о додели Уговора: Одлуку о додели уговора комисија ће донети у
законском року.
Контакт: ЈКП „Комуналац“ Лесковац, ул. Краља Петра Првог бр. 26А, Лесковац, особа за
контакт:
Сребра Михајловић
ЈНМВ бр. 7/2019, факс: 016/243-240, e-mail:
komunalac@gradleskovac.org
ЈКП „Комуналац“ Лесковац
Комисија за јавну набавку ЈНМВ бр. 7/2019
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр.7/2019

