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- Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
- Предмет јавне набавке Сервисирање и испитивање ПП опреме и средстава
- Процењена вредност јавне набавке је 1.000.000,00 динара
Ознака из општег речника набавки: 50413200 Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме
Предмет јавне набавке је Сервисирање и испитивање ПП опреме и средстава, детаљна спецификација је дата у конкурсној документацији.
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном
документацијом наручиоца уколико доставе доказе о испуњености услова . Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
понуђач доказује документима из члана 77. став 1. Закона о јавним набавкама , а испуњеност додатних услова из конкурсне документације
у складу са чланом 76. став 2. према обрасцу за оцену испуњености услова.
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку ,као и начин доказивања испуњености услова.
Избор најповољније понуде Комисија ће извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Сви заинтересовани понуђачи
могу бесплатно преузети конкурсну документацију .
Увид у конкурсну документацију може се извршити лично сваког радног дана од 10 - 14 сати у просторијама EД Ужице - Служба за јавне
набавке од дана објаве позива на Порталу јавних набавки па до истека рока за пријем понуда..
Затворене коверте са назнаком Понуда - Сервисирање и испитивање ПП опреме и средстава - не отварати" доставити у року од 30 данa
од дана објављивања позива за подношење понуда у писарницу EД Ужице до 10 часова са комплетно захтеваном документацијом.
Уколико последњи дан за достављање и отварање понуда пада у дане викенда помера се за први следећи радни дан. Неблаговремене
понуде неће се отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу уз повратницу са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач.
Јавно отварање понуда ће се вршити 22.05.2014.год. по истеку рока за достављање понуда у просторијама ЕД Ужице Димитрија Туцовића
40 са почетком у 11.15 часова. Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању потребно је да приложе оверено
овлашћење о иступању испред понуђача.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.
Све информације везане за јавно прикупљање понуда могу се добити на телефон 031/514–445 Службеник за јавне набавке Ђорђе
Ристовић или на е-mail: djordje.ristovic@eduzice.rs

