ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чл. 55 ст. 1 тач. 2 и чл. 60 ст. 1 тач. 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“124/2012 и 14/15,68/2015), а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке Готов
бетон и производи од бетона – 07/2018 дмв број 2352 од 19.03.2018. године
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
МЛАДЕНОВАЦ
Ул.Краљице Марија 32 ,Младеновац
Упућује:
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1. Врста наручиоца: Јавно предузеће
2. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
3. Редни број јавне набавке: 07/2018
4. Предмет јавне набавке је набавке Готов бетон и производи од бетона
5. Ознака из општег речника набавке – 44114000,44114200
6. Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/15,68/2015) и
који уз понуду
доставе тражене доказе о испуњености услова из чл. 77. истог Закона.
7. Понуђач понуду може поднети самостално, са подизвођачем или учествовати у
заједничкој понуди.
8. Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена " .
9. Понуда у целини мора бити припремљена у складу са овим позивом и
конкурсном документацијом.
10. Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима и доступна је
на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs .Преузимање је бесплатно.
За случај да понуђач захтева да лично преузме конкурсну документацију, увид и
преузимање се може извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова, у просторијама
ЈКП Младеновац.Краљице Марије 32 ,Младеновац
11. Понуда се подноси лично или путем поште на адресу наручиоц ЈКП МЛАДЕНОВАЦ,
Краљице Марије 32 ,Младеновац , са напоменом:
„Понуда за јавну набавку добара-Готов бетон и производи од бетона, број 07/2018 ДМВ НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте понуђач је дужан да наведе назив, адресу, лице за контакт и
телефон лица за контакт.
12. Рок за доставу понуда: 29.03.2018. године до 12 часова.
13. Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом позиву и то 29.03.2018.
године у 12:15 часова. Представници понуђача који присуствују отварању понуда морају
имати оверена пуномоћја.
14. Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 10 дана од дана јавног
отварања понуда.
15. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремом понуде.
16. Особа за контакт је Јовановић Небојша ,komun@verat.net
17. Jавна набавка обликован у 2 (две) партије .

