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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1 Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

Адреса  наручиоца Народног фронта 4

Интернет страница наручиоца www.zelenilosd.rs

ПИБ 107333843

Матични број 20782633

Шифра делатности 9603

1.2 Врста  наручиоца: јавно комунално предузеће.

1.3      Врста поступка јавне набавке мале вредности: Јавна набавка мале вредности.

1.4     Опис предмета јавне набавке, ознака и назив из опшег речника набавки:

Предмет јавне набавке, број M2016-1, су добра – Електро материјал.

Ознака и назив из опшег речника набавке: ОРН

- 31700000 Електронски, електромеханички и електротехнички материјал
- 31213300 Разводни ормар за каблове



1.5 Број партија: Набавка је обликована у 2 партије.

1.6 Критеријум за доделу уговор: Најнижа понуђена цена.

1.7 Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:

1) Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs;
2) Интернет страница наручиоца: www.zelenilosd.rs
3) Непосредним преузимањем на адреси: ЈКП Зеленило и гробља

Смедерево ул. Ђуре Јакшића број 1 II спрат, Смедерево., сваког радног
дана од 7.00 до 15.00 часова.

1.8 Начин подношења понуде: Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти,
препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево ул. Ђуре Јакшића број 1 II спрат, 11300 Смедерево , уз напомену:

„Понуда за јавну набавку добра–Електро материјала, М2016-1–партије
бр._________ НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, контакт особу и број
телефона.

1.9 Рок за подношење понуда:

Понуда се сматра благовременом ако је на адреси: ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево ул. Ђуре Јакшића број 1 II спрат, 11300 Смедерево, пристигла закључно са
13.02.2016. године до 12:00 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
закључно са 13.02.2016. године до 12:00 часова.

1.10 Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се
након истека рока за подношење понуда, дана 13.02.2016. године, у 12:15 часова, на
адреси, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево ул. Ђуре Јакшића број 1 II спрат, 11300
Смедерево у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

1.11 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено
овлашћење за учествовање у отварању понуда.

1.12 Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за
предметну јавну набавку биће донета у року до 10 (десет) дана од дана отварања
понуда.

1.13 Контакт: Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је Никола
Величковић, e-mail komercijala@zelenilosd.rs.


