Бро10683

Датум:25.11.2013

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012)
ЈП ЕПС "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о. КРАЉЕВО, ОГРАНАК ЧАЧАК
32000 Чачак, Кренов пролаз број б.б.
www.elektrosrbija.rs
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности, број МН3/1 /2013 за јавну набавку : добра –__опрема за
манипулацију и одлагање отпада

Ознака из Општег речника набавки: 39300000

Заинтересовани понуђачи могу се упознати са садржином конкурсне документације и исту преузети на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.elektrosrbija.rs.
Понуде са комплетно захтеваном документацијом обавезно доставити затворене и на омоту написати: "Не
отварај - понуда за јавну набавку : добра –__опрема за манипулацију и одлагање отпада
-, МН3/1/2013".
На полеђини омота написати:
- назив и адресу понуђача,
- телефон и факс понуђача и
- име лица за контакт именованог од стране понуђача.
Понуде слати на адресу Наручиоца: ЈП ЕПС "Електросрбија" д.о.о. Краљево,Електродистрибуција Чачак
,32000 Чачак, Кренов пролаз број б.б., Сектор комерцијалних послова.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
Благовременим се сматрају понуде приспеле Наручиоцу до 10.00 часова последњег дана истека рока за
подношење понуда.
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан, сматраће се благовременом понуда
примљена код Наручиоца првог наредног радног дана до 10.00 часова.
Понуде приспеле после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за подношење понуда у 11 часова у
просторијама ЈП ЕПС "Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Чачак , Кренов пролаз б.б. ,
32000 Чачак- Сала на трећем спрату.
Уколико рок пада у нерадни дан, отварање понуда обавиће се првог наредног радног дана у 11 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом
отварања понуда.
Најповољнија понуда ће бити изабрана применом критеријума најнижa понуђена цена у складу са чланом 85.
став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012) који се заснива на најнижој цени као
једином критеријуму.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену Одлуку
Наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног доношења.
Особа за контакт: Сања Дамљановић број телефона 032/304 – 403, факс 032/342-192,
e - mail: sanja.damljanovic@edcacak.rs

