
                                                                                                                                      
На основу Одлуке о покретању поступка  јавне набавке  (чл.  39. и  чл.  53.  став 1.

Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/012, 14/15 и 68/15)  за јавну набавку
услуга – Набавка услуга узорковања и лабораторијског испитивања воде за пиће., ЈН  бр.
10/18, број Одлуке 10/18-1 , ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПИРОТ, упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
                               у поступку јавне набавке мале вредности

1. Назив наручиоца:  ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПИРОТ     
               Адреса:ул. Војводе Мишића 36

2.  Врста наручиоца:
     .Јавно предузеће – локална самоуправа
3.  Врста поступка јавне набавке 
     Јавна набавка мале вредности.
4.  Врста предмета:
     Услуге.
5. За услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка услуга узорковања и лабораторијског испитивања воде за пиће., ЈН  бр.  10/18, за
2018.г.

Назив и ознака из општег речника набавке:
 71610000- Услуге испитивања и анализа састава чистоће.

; 

6. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
/

7.   Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе,  
организације  или  привредне  субјекте  за  радно  оспособљавање,
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица:
/

8. У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из Закона:
/ 

9.  Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и
број понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум:

      / 

          10.  У случају подношења електронске понуде, примене електронске   лицитације
или  система  динамичне  набавке  –  основни  подаци  о  информационом
систему наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

        /

            11.  У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
        / 

            12. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности  
      набавке који се извршава преко подизвођача: 



        / 

           13.  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
                  Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума  

      „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се
      укупна понуђане цена без ПДВ-а 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену,  као најповољнија
биће изабрана понуда оног  понуђача  који  је  понудио дужи гаранти рок за
сервисне услуге.

      Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
      није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
      понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
      све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење
      путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
      најнижу понуђену цену и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба  
      наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
      понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте  величине и боје, те 
      ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један  
      папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити  додељен  
      уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће   
      доставити записник извлачења путем жреба.

      
          

14. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса   
 где је конкурсна документација доступна:

                  Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs ;
Непосредно преузимањем на адреси  ул.  Војводе Мишића 36, служба јавних
набавки (сваког радног дана у периоду од 10,00 до 15,00 часова). 

15.    Начин подношења понуде и рок:
Понуђач понуду (припрема се на обрасцима из конкурсне документације)
подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији  затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт
особу и контакт телефон.
У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно
назначити  да  се  ради о  групи  понуђача  и  навести  називе  и  адресу  свих
учесника у заједничкој понуди.

           16  .Понуде доставити на адресу: ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПИРОТ     
               Адреса:ул. Војводе Мишића 36

 ,  у  времену  од  8,00  до  15,30  часова  или  поштом  на  назначену  адресу,  са
назнаком.  „Понуда  за  јавну  набавку  услуга –  Набавка  услуга  узорковања  и
лабораторијског испитивања воде за пиће., ЈН  бр.  10/18, за 2018.г.
  – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда  се  сматра  благовременом,  уколико  је  примљена  од  стране
наручиоца до 22.06.2018.год., до 10,00 часова.



Наручилац ће,  по пријему одређене понуде,  на коверти,  односно кутији  у
којој  се  понуда  налази,  обележити  време пријема и  евидентирати  број  и
датум понуде  према редоследу  приспећа.  Уколико  је  понуда  достављена
непосредно  наручилац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема  понуде.  У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Благовременим  ће  се  сматрати  све  понуде које  стигну  на  адресу
наручиоца  најкасније  последењег  дана  наведеног  рока  односно
22.06.2018.год. до 10,00 часова, без обзира на начин на који су послате. 
Понуда  која  је  примљена по истеку  дана и сата  до којег  се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом. 

                    17. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у
поступку   отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници
понуђача.  Представници  понуђача  морају  имати  овлашћење  које  је
оригинал,  са  бројем  и  датумом  под  којим  је  издато,  оверено  печатом  и
потписано  од  стране  законског  заступника  понуђача,  које  ће  предати
Kомисији за јавну набавку пре почетка поступка јавног отварања понуда.

              19. Рок за доношење одлуке:  10 дана од дана отварања понуда.

              20. Лице за контакт: Владимир Митић , 010343388
    lukanac@yahoo.com

              21. Остале информације: /

           


