ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈКП " ВОДОВОД " ЧАЧАК

Адреса наручиоца:

32000 Чачак, ул.Краља Петра 1 бр.8

Интернет страница наручиоца:

www.vodovodca.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Квалификациони поступак

Врста предмета:

Добра

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:

ЈН 77 - водоводни материјал

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

Предметна набавка је обликована по партијама ( групама ).
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:
Наведено у конкурсној документацији

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда са елементима
критеријума ( понуђена цена, рок испоруке ).

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација је објављена на :
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца: www.vodovodca.rs

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 се достављају на српском језику у затвореној коверти на начин да се приликом
отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште
са назнаком: " Понуда за јавну набавку водоводног материјала-, ЈН 77/2020 НЕ ОТВАРАТИ ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до УТОРКА
18.08.2020 године до 12 часова. На полеђини обавезно назив и адресу подносиоца понуде
као и контакт телефон и е-маил адресу.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање приспелих понуда обавиће се у УТОРАК 18.08.2020 године у 12.30 часова, у
просторијама Дирекције ЈКП " Водовод " Чачак, ул.Краља Петра 1 бр. 8 - сала за састанке на
трећем спрату.
Отварање понуда је јавно уз присуство представника понуђача и Комисије за јавне набавке.

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

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно
учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда преда
писано пуномоћје односно овлашћење, које мора бити потписано и оверено од стране
овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 дана од
дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Гавриловић Божидар, дипл.инж.грађ.: -тел: 032/ 303-606,
Стеванчевић Гордана, ецц: - тел: 032/ 303-626

Остале информације:
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку ( обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања
понуђача или сл. ) Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима
на Порталу за јавне набавке из претходног става.
Понуђачи могу доставити своје понуде само за групе и за произвођаче за које им је призната
квалификација у првој фази квалификационог поступка.

