Број : 577/2019
Дана : 07.03.2019.године
На основу члана 60. 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. 570/2019
од 06.03.2019. године, Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 8/2019 ХРАНА ЗА ПСЕ објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
ХРАНА ЗА ПСЕ ЗА бр.8/2019
(ознака из општег речника набавки - 15713000)
1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП ''Комуналац'' Кула, Кула, 29.новембра бр. 4,
интернет страница Наручиоца : www.komunalackula.rs.
2. врста наручиоца: јавно предузеће - локална самоуправа, јавно комунално предузеће.
3. врста поступка јавне набаке: јавна набавка мале вредности.
4. за добра и услуге , опис предмета набавке, назив и ознака из речника набавке: набавка хране за псе
,ознака општег речника набавки : 15713000 – храна за кућне љубимце, а према спецификацији која
чини саставни део конкурсне документације.
5. број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија : предмет набавке није обликован
по партијама.
6. критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: У поступку јавне набавке мале вредности
ХРАНА ЗА ПСЕ бр. 8/2019 критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена.
У случају када постоје две или више понуда које имају исту најнижу цену наручилац ће доделити уговор
оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања. Уколико две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену и исти рок плаћања, уговор ће се доделити понуђачу који има дужи рок важења понуде.
7. начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступнa: конкурсна документација за предметну набавку је доступна, може се
преузети са Портала јавних набавки http //portal.ujn.gov.rs/ и интернет страници наручиоца
www.komunalackula.rs.
8. адресу и интернет адресу државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада
и сл. : код пореске јединице општине Кула, за део локалне – општинске надлежности, интернет
адреса:www/kula.rs, а за остале податке код надлежних државних органа.
9. начин подношења понуде и рок:
9.1. Право учешћа по овом позиву имају сва заинтересована лица која имају интерес да закључе
конкретан уговор о јавној набавци мале вредности и која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а које понуђачи доказују на начин
предвиђен чланом 77. истог Закона.
9.2. Понуду, јасну и недвосмислену, читко откуцану или исписану штампаним словима, оверену
потписом и печатом овлашћеног лица понуђача, доставити у оригиналу, на преузетим обрасцима
конкурсне документације, у затвореној коверти, поштом или лично, на писарницу Наручиоца, први улаз

десно, (са назнаком на предњој страни коверте: ''Понуда за ЈНМВ бр. 8/2019 –ХРАНА ЗА ПСЕ (не
отварати), а на полеђини коверте назив, адресу, број телефона понуђача и име особе за контакт, на
адресу: ЈКП ''Комуналац'' Кула, ул.29.новембра бр. 4 , 25230 Кула.
Рок за подношење понуда у јавној набавци мале вредности ХРАНА ЗА ПСЕ бр. 8/2019 je 8 дана
(словима: осам) од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки http
//portal.ujn.gov.rs/ и интернет страници Наручиоца : www.komunalackula.rs, до 12.00 часова последњег
дана рока за подношење понуда, односно 15.03.2019. године (последњи дан рока).
7.3.

Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде неће бити разматране.

10. место, време и начин отварања понуда:
Oтварање понуда у поступку јавне набавке мале вредности ХРАНА ЗА ПСЕ бр. 8/2019 (ознака општег
речника набавки – 15713000 – храна за кућне љубимце), одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, односно истог дана 15.03.2019. године, са почетком у 12.30 часова, у просторијама
Наручиоца у Кули, ул. 29.новембра бр. 4, а представници понуђача дужни су са собом понети уредно
овлашћење, ради учешћа у поступку отварања понуда.
11. услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан
је комисији за јавну набавку да преда писано пуномоћје/овлашћење, које мора бити оверено печатом
и потписано од стране овлашћеног лица.
12. рок за доношење одлуке:
Рок за доношење Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности ХРАНА ЗА ПСЕ
бр.8/2019 је 10 дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од 3 (словима:три) дана од дана доношења.
13.додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште или електронске поште), тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
У случају из претходног става, наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор
објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
14. Лице за контакт је службеник за јавне набавке Мосорка
aleksandar.mosorka@komunalackula.rs; aleksandarmosorka@gmail.com.

Александар,

ЈКП ''Комуналац''Кула
____________________
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