Брoj: 4392/3
Датум: 01.07.2016. године
ПОЗИВ У УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2213/2016 17
Назив наручиоца:

Јавно предузеће - локална самоуправа
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Трг Радомира Вујовића бр.2
Пожаревац, 12000
Tелефон: 012 542-785,
Факс: 012 542-543,
Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
www.toplifikacija.rs

Интернет страница наручиоца:
НАБАВКА:
Број ЈНМВ Н 2213/2016 17 - Набавка услуга систематске дератизације и
дезинсекције пословног простора, магацина и објеката ТПС
ОРН:90923000

1.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне
документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 13:00
сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки
као и на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs., могу се преузети
електронским путем.
2.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда
конкурсне документације, као и пратећих обавезних докумената на обрасцима
који су дати у прилогу овог позива.
3.
Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.
4.
Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:
ЈП “Топлификација”
Трг Радомира Вујовића бр.2,
Пожаревац.
До 11.07.2016. године до 09 сати по локалном времену
''НЕ ОТВАРАЈ'' – ''Набавка услуга систематске дератизације и дезинсекције

пословног простора, магацина и објеката ТПС''

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број
телефона и број факса понуђача.
Отварање, увид приспелих понуда обавиће се од стране Комисије именоване
Одлуком Овлашћеног лица Наручиоца.
Рок важности понуде је најмање 60 календарских дана од дана отварања понуда.
Оквирно у року од пет (5) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор
најприхватљивије понуде и упутити позив којим се обавештава понуђач о
Донетој одлуци о избору понуђача, обавештење је уједно и позив за закључење
уговора.
Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим
условима наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену.
Оквирни датум закључења уговора је 15.07.2016. године.
Важности уговора 24 месеца од потписивања, односно испуњења уговорних
ОБАВЕЗА, уговорна вредност је 120.000,00 динара без ПДВ-а.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''

