На основу члана 60. став 1. тачка 1. и у вези са чланом 57. Закона о јавним
набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012,14/2015 и 68/2015),

ЈКП”Стандард” Ада, ул. 8. октобра 1
ОБ Ј А В Љ У Ј Е
ПОЗ И В

1. Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:

ЗА ПОДНОШЕЊЕ
у отвореном поступку

ПOНУДА

ЈКП”Стандард” Ада,
8. октобра бр. 1, 24 430 Ада
www.jkpstandard-ada.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
Набавка добара број 193/ЈКП-2 – набавке погонског горива за возила и механизацију
(бензин, дизел) - ознака из Општег речника набавке: 09100000- Горива
3. Јавна набавка није обликована по партијама.
4. Критеријум за оцену понуда је: “економски најповољнија понуда“
5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, на веб
страници предузећа www.jkpstandard-ada.co.rs као и лично на адреси ЈКП”Стандард”
Ада, ул. 8. октобра бр. 1, 24430 Ада.

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Први дан рока за подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања
позива за подношење понуда.
Рок за подношење понуда истиче у 10:00 часова, дана 19. април 2018.године.
Адреса за подношење понуда је: ЈКП”Стандард” Ада, ул. 8. октобра 1 или лично, код
секретарице Наручиоца на наведеној адреси.
Понуду поднети у затвореној коверти/омоту/кутији са назнаком на предњој страни коверте:

“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 193/ЈКП-2
„Набавка погонског горива за возила и механизацију (бензин, дизел).“
7. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда биће одржано дана 19.априла 2018.године, са почетком у 11:00
часова у канцеларији директора предузећа на адреси 8. октобра бр. 1., 24 430 Ада.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
8. Рок за доношење одлуке: 15 дана од дана отварања понуда.
9. Лице за контакт: Зомбори Роберт , на тел: 024/ 851-834
Страна 1 од 1

