На основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2). Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредности бр.:193/ЈКП-7-1 од 10.априла 2018. године
ЈКП”Стандард” Ада, ул. 8. октобра 1., www.jkpstandard-ada.co.rs дана 03.маја 2018. г.
објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за јавну набавку прибављања добара: Набавка материјала за канализациону мрежу
Назив и ознака из општег речника набавке: 39350000 - Опрема за канализационе
радове.
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају
обавезне услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и друге
услове предвиђене у конкурсној документацији.
Од дана објављивања јавног позива на Порталу за јавне набавке и на веб сајту
предузећа заинтересованим лицима биће омогућен непосредан увид у конкурсну
документацију у просторијама ЈКП”Стандард” из Аде ул. 8. октобар бр. 1, – у
канцеларији правне службе.
Од дана објављивања јавног позива наручилац ће омогућити заинтересованим
лицима преузимање конкурсне документације код секретарице предузећа и биће
доступан на веб сајту предузећа www.jkpstandard-ada.co.rs и на порталу јавних набавки.
Рок за подношење понуда је до 14. маја 2018. године до 09,00 часова, без
обзира на који начин се понуде достављају. Понуда која је поднета наручиоцу после
рока за подношење понуда сматраће се неблаговременом. Све неблаговремено поднете
понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће вратити неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде се подносе на следећу адресу: Јавно комунално предузеће”Стандард”
Ада 24430, ул. 8 Октобра бр. 1. лично или поштом у затвореној коверти са назнаком:
„ПОНУДА ЗА јавну набавку мале вредности материјала за канализациону
мрежу ЈНМВ број: 193/ЈКП-7-1 - НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.
Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда се подноси на српском језику.
Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати
своју понуду.
Отварање понуда ће се обавити 14. маја 2018. године у 12,00 часова у
просторијама ЈКП „Стандард” Ада ул. 8. октобра бр. 1. у канцеларији директора
предузећа.
У поступку отварања понуда, без посебног позивања могу присуствовати и
учествовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена
овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року до 3 дана од дана отварања
понуда.
Захтев за заштиту права понуђача се може поднети у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке мале вредности у
било којој фази без навођења разлога и накнаде евентуалне штете понуђачима.
Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити сваким радним
даном у времену од 08-12 часова од особе за контакт Зомбори Роберт , на тел: 024/ 851834, или емаил: jkpstandardada@gmail.com.

