Наручилац
Адреса

ЈКП Рашка
Душанова 2а

Место

Рашка

Број одлуке

613

Датум

28.01.2020.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57.и члана 60.став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама
oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: .
Набавка услуга – Одржавање механизације (редни број ЈН 6/2020).
Опис предмета јавне набавке:
Детаљан опис предмета јавне набавке дат је у Конкурсној документацији у делу
Техничке карактеристике.
Назив, односно ознака из општег речника јавних набавки:
Називи односно ознаке из општег речника јавних набавки:
5011000 Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015,68/2015).
Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015,68/2015). Услови које сваки
понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе
одређени конкурсном документацијом.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада
трошкова...):

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког
радног дана, од 08,00 до 15,00 часова, у просторијама ЈКП Рашка, као и на Порталу
јавних набавки (почев од дана објављивања позива). Конкурсна документација може
бити преузета, лично у просторијама ЈКП Рашка, може бити послата поштом од стране
наручиоца заинтересованим понуђачима након писменог захтева упућеног ЈКП Рашка
на факс број 036 736 602, или преузета са Портала јавних набавки
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Рок за подношење понуда је до 12.02.2020 .године до 12:00 часова. Благовременим ће
се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12.02.2020
године до 12:00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца: ЈКП Рашка, Душанова 2а, 36350 Рашка, са назнаком са «НЕ
ОТВАРАТИ» понуда за јавну набавку бр. 6/2020 ЈНМВ Услуге одржавање
механизације
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих):
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, то јест 12.02.2020.год. у 12.15 часова. Отварање понуда ће се обавити у
просторијама наручиоца: сала за састанке. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати
Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 7 дана од дана отварања
понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од
2 дана од дана њеног доношења.
Контакт :
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана путем e
mail адресе наручиоца komunalno@ptt.rs

ЈКП Рашка
Комисија за јавне набавке
___________________
Драшко Радосављевић

