ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕУЗЕЋЕ
„ ТОПОЛА“
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: ЈКСП «Топола»
Адреса: ул. Миливоја Петровића Блазнавца бр.6 , Топола ПИБ 101223270, Матични број
07123582.
Врста наручиоца: јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број ЈН 28-МВ/2019 је набавка добара
– гориво, за потребе ЈКСП „Топола“ .
Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000 – горива.
Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“.
Начин преузимања конкурсне документације: конкурсна документација може се преузети
достављањем захтева за конкурсну документацију електронским путем на адресу
jksptopola@yahoo.com , лично преузимањем код наручиоца или поштом на адресу заинтересованог
лица.
Рок и начин за подношења понуда: Рок за подношење понуда је 10 дана од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до
1000 часова, односно до 04.11.2019. године до 1000 часова.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ЈКСП „Топола“,
ул. Миливоја Петровића Блазнавца бр.6 Топола, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:
„Понуда – набавка горива, ЈН број 28-МВ/2019-НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи:
назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за
контакт.
Време, место и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана
по истеку рока за подношење понуда у 1030 часова, односно 04.11.2019.године у 1030 часова у
присуству понуђача, у седишту ЈКСП „Топола“.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана
јавног отварања понуда.
Додатне информације: у вези са овим позивом за подношење понуда могу се добити сваког
радног дана од 0800 - 1400 е-mail адреса: jksptopola@yahoo.com
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку јавне
набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност ових услова дужни су
да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама, а све како је прецизирано у
конкурсној документацији.

