Број : 289/2019
Дана : 12.02.2019.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Јавно комунално предузеће,,Комуналац“ Кула, 29.новембра бр.4,25230 Кула,
Интернет страница наручиоца : www.komunalackula.rs
2. Врста наручиоца : јавно комунално предузеће
3. Врста поступка јавне набавке : отворени поступак
4. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке : добра – гориво за возила ( ОРН шифра: нафта и дестилати - 09130000) према техничкој
спецификацији из конкурсне документације.
5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора :
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (укупна цена без ПДВ-а).Ако две или више
понуда имају исте цене, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио дужи рок
плаћања.Ако две или више понуда буду са истом ценом и истим роком плаћања, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који има дужи рок важења понуде.
6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна
документација доступна :на интернет страници наручиоца :www.komunalackula.rs и Портал
јавних набавки : http//portal.ujn.gov.rs/.
7. Начин подношења понуде и рок:
Понуду , јасну и недвосмислену, читко откуцану или исписану штампаним словима и оверену
потписом и печатом овлашћеног лица понуђача, доставити у оригиналу на преузетим обрасцима
конкурсне документације са свим прилозима, у затвореној коверти, са назнаком : ЈНВВ број 1/2019
,, не отварати”, а на полеђини читко написати назив, број телефона и факса понуђача и име особе
за контакт, поштом, на адресу Наручиоца:Јавно комунално предузеће ,, Комуналац ” Кула,
улица 29. новембра бр. 4, 25230 Кула или лично на писарници на адреси Наручиоца, први улаз
десно, у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних
набавки http//portal.ujn.gov.rs/ и интернет адреси Наручиоца www.komunalackula.rs, најкасније до
12.00 часова последњег дана рока за подношење понуда, односно дана 14.03.2019.године.
8. Место, време и начин отварањапонуда;
Отварање је јавно извршиће се на адреси Наручиоца, канцеларија директора, у 12.30 часова
задњег дана рока за подношење понуде односно 14.03.2019.године.
9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:учешће могу узети само овлашћени представници понуђача који су дужни Комисији
предати уредно овлашћење/пуномоћје (оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача).
10. Рок за доношење одлуке : 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(три)
дана од дана доношења.
11. 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.
12.Лице за контакт :Мештер Миодраг, радним даном од 9,00 до 12,00 часова. e.mail адреса:
javnenabavke@komunalackula.rs.
Комисија за ЈНВВ бр.1/2019
Председник
________________________

