ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈКП "КОМУНАЛПРОЈЕКТ"

Адреса наручиоца:

БАЧКА ПАЛАНКА, Трг братства јединства 40

Интернет страница наручиоца:

www.komunalprojekt.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Испитивање здравствене исправности воде за пиће и отпадних вода
Услуге медицинских анализа-85148000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој
понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (максим. 50%)
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са портала јавних набавки Управе за јавне
набавке, или на сајту Наручиоца.

Адресa и интернет адресa 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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком назива и шифре поступка и напоменом
"Понуда, не отварати" , на адресу: ЈКП "Комуналпројект" Трг братства јединства 40 Бачка
Паланка.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.04.2019.
године до 11,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

На адреси Наручиоца, последњег дана рока за достављање понуда у 11:30 часова. Поступак
отварања је јаван.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представник понуђача који може учествовати у поступку отварања понуда, мора предати
посебно писмено овлашћење за присуство поступку, пре почетка поступка отварања, издато
на меморандуму, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Рок за доношење одлуке:

у року од 10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Јован Дукић
mail: dukic@komunalprojekt.rs

Остале информације:

