Број: 9930/4
Датум: 14.12.2017. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ
ОРН: 44163000, За;
Партија III
Набавка арматуре - запорне и остало
Назив наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Трг Радомира Вујовића бр.2,
Пожаревац,12000
Телефон: 012 542-785,
Факс: 012 542-543,
E-mail:jpt@toplifikacija.rs.
Интернет страница наручиоца:
www.toplifikacija.rs
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ
Позив се упућује:

ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације
у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00 сати, до дана и
сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки и на интернет
адреси наручиоца www.tоplifiкаcijа.rs.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда,
конкурсном документацијом, у складу са обавештењем о покретању поступка без
објављивања позива за достављање понуда као и пратећих обавезних докумената на
обрасцима који су дати у прилогу овог позива и конкурсне документације.
Критеријум за оцењивање понуда најнижа цена.
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и члана 76. Закона о
јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12,) (у даљем тексту закон),
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број
29/13 (у даљем тексту: правилник), у тексту позива и конкурсне документације.
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком:
''НЕ ОТВАРАЈ'' – '' ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МАШИНСКИХ РАДОВА НА
ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца''
Допуну понуда доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:
''НЕ ОТВАРАЈ'' – '' ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ,
РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ''
''НЕ ОТВАРАЈ'' – '' ПОНУДА КОРАК 1 ЗА НАБАВКУ АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ,
РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ''
Допуну понуда доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:
ЈП “Топлификација”, Трг Радомира Вујовића бр.2,
12000 Пожаревац
До 27.12.2017. године до 10 сати по локалном времену.
На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број телефона и
број факса понуђача.
Отварање понуде са достављеним доказима о допуни понуде обавиће се комисијски,
27.12.2017. године са почетком у 11 сати појединачно са понуђачем који је први
доставио понуду. По окончању поступка отварања допуне достављених доказа и
сачињавања записника о истом, комисија ће приступити отварању саме понуде
понуђача о чему се сачињава посебан записник, обавезан податак записника о
отварању понуде је и уговорен термин односно позив за непосредну доставу понуда у
другом кораку преговарања у поступку отварања јавне набавке преговарачки поступак
без објављива позива за достављање понуда у просторијама ЈП «Топлификација»,

ул.Трг Радомира Вујовића бр. 2, (издвојене пословне просторије, Трг Радомира
Вујовића бр.10), 12000 Пожаревац.
Отварање осталих понуда обавиће се комисијски, 27.12.2017. године са почетком у 12
сати појединачно са понуђачем који је други доставио понуду у складу са наведеним у
претходном ставу.
Представник понуђача може присуствовати отварању понуда уз писмено пуномоћје.
Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда и активно учествовати у поступку отварања и преговорања дужан је
да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити
заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено
овлашћење, неће моћи да активно учествује у поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да
се као такав легитимише изводом из АПР (ако је заступник правно лице ) и личних
докумената (лична карта, пасош и др. ако је законски заступник физичко лице). Уколико
понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда
извршити проверу података на сајту АПР.
У случају не доласка представника понуђача, комисија ће сачинити записник о истом и
наставити поступак на основу испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
и захтева из конкурсне документације а коју су уредно доставили потенцијални
понуђачи.
Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.
По окончању поступка отварања доставља се записник са отварања понуда, понуђу
који је присуствовао поступку са уговореним термином другог круга преговарања,
записник уједно служи и као позив за достављање понуда у другом кораку.
Оквирно у року од десет (10) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор
најприхватљивије понуде и објавити донета одлука којом се обавештавају понуђачи о
извршеном избору.
Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим условима
наведеним у конкурсној документацији даје Најнижу цену.
Оквирни датум закључења уговора је 15.01.2018. године.
Рок трајања Уговора је до дванаест (12) месеци рачунато од ступања на снагу
важности уговора по достављању финасијских средстава обезбеђења од дана
обостраног отписивања уговора или до испуњења уговорене финансијске вредности на
коју је уговор потписан. Важности уговора je до испуњења уговорно преузетих обавеза
гаранција, односно пет (5) радних дана од истека гаранција на изведене радове и
уграђена, испоручена добра.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''

