ЈП”Топлификација“
Пожаревац
Број 2644/2
од 15.06.2022.
На основу Члана 27. Став 1. Тачка 1. и 91. Закона о јавним набавкама („Службени
гласникРС“,бр.91/2019),Правилникa о ближем уређивању поступка јавне набавке,унутар
наручиоца заводног бр 6000 oд 15.11.2020. На основу финансијског и плана јавних набавки
за 2022.пословну годину.
Предметна јавна набавка је предвиђена Програмом пословања ЈП Топлификацијаза 2022.
годину заводног броја 6466 од 26.11.2021 године, Одлукe НО заводног броја 6466/2 од
30.11.2021 године,Решење Скупштине града заводног броја 011-06-196/2021-8-2 од
22.12.2020 године. Захтевa за покретање поступка јавне набавке на које се закон не односи
од стручних служби бр. 2644 од 27.05.2022. године, в.д Директор ЈП“Топлификација“
Пожаревац, доноси:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Н 051/2022 Аутолимарске услуге за потребе возног парка
ЦПР ознака 50112111-Лимарске услуге
1.
2.
3.
4.

5.

7.

Процењена вредност јавне набавке на коју се закон не примењује: 200.000,00
динара без ПДВ-а
Позиција у плану набавки за 2022. годину ( набавке на коју се закон не
примењује)бр.Н 051/2022 Aутолимарске услуге за потребе возног парка.
Критеријум за избор привредног субјекта је најнижа понуђена цена.Јединичне цене
су за оцену понуде, Уговор се потписује на предвиђен износ финансиским планом.
За овлашћено лице које ће спровести предметну јавну набавку на коју се зако не
примењује, именује се Дубајић Игор:
E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs, Телефон; 012 542 785 локал: 309 fax: 012 542543.Конкурсна документација и питања везана за конкурсну документацију су на
истом маилу- igor.dubajic@toplifikacija.rs . Лице задужено за техничка питања је
Дарко Савић, шеф возног парка.
Рокови, оквирни датуми у којим ће се спроводити појединачне фазе набавке на
коју се закон не примењује:
-15.06.2022. припремити конкурсну документацију предметне јавне набавке.
-15.06.2022. послати понуде потенцијалним привредним субјектима на основу
раније анализе (Поставити на сајт ЈП Топлификација)
-21.6.2022. године до 10 сати је рок за достављање понуда.
-Привредни Субјект подноси понуду са припадајућом документацијом
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА за набавку број.051/2022 „ Aутолимарске
услуге за потребе возног парка“(не отварати).Понуде се достављају на адресу: ЈП
"Топлификација"Пожаревац ТргРадомира Вујовића бр.2 или
Електронски на адресу igor.dubajic@toplifikacija.rs
-Оквирни рок од 5 дана ( од дана отварања понуда)-за Изабир најповољнијег
понуђача-записник, сачињавање и слање уговора на потпис.
Оквирни датум закључења уговора је 24.06.2022. године.

