Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
Е-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250
________________________________________________________________________________________________________________

На основу члана 122. став 1. Тачка 4. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/12,
14/15, 68/15) оглашава:

ПОЗИВ
Број набавке: 2.1.1/18
за прикупљање понуда за набавку добра

Набавка природног гаса за потребе производње топлотне енергије
1. ЈКП „Топлана-Шабац“ спроводи поступак набавке и позива све заинтересоване
понуђаче да поднесу своје понуде за набавку добра - Набавка природног гаса за
потребе производње топлотне енергије, у свему према конкурсној документацији.
Предмет набавке није обликован по партијама и намењен је испоруци на следећим
мерним местима у Шапцу:
Ред. бр.
Места испоруке
Место прикључења
Дистрибутивни систем
1.
ТО Тркалиште
ЈП „Србијагас“
Дистрибутивни систем
2.
ТО Бенске баре
ЈП „Србијагас“
Дистрибутивни систем
3.
Котларница „Стари град“
ЈКП „Топлана Шабац“
2. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна лица која
испуњавају услове садржане у конкурсној документацији. Понуђачи дају понуде на
српском језику.

3. Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и
адресе понуђача, поштом или лично преко архиве на следећу адресу:
ЈКП „Топлана-Шабац“, Ђуре јакшића 1, 15 000 Шабац, са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ –
ПОНУДА, за – Набавка природног гаса за потребе производње топлотне енергије, бр:
2.1.1/18;
4. Позив
се
објављује
на
интернет
страници
ЈКП
www.toplanasabac.rs./јавне набавке/изузете набавке
Рок за подношење понуда је 11.09.2018. године до 12,00 часова.

„Топлана-Шабац“

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ПОНУЂАЧИ
МОГУ
ПРЕУЗЕТИ
КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ЈКП „Топлана-Шабац“
www.toplanasabac.rs./јавне набавке/изузете набавке
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу из тачке 3. најкасније
последњег дана истека рока до 12,00 часова.
Важност понуде је 45 (четрдесет пет) дана од дана отварања понуда.
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5. Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у
12,10 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси наручиоца из
тачке 3.
Незапечаћене, неблаговремене и некомплетне, као и понуде које нису у складу са
конкурсном документацијом, неће бити разматране.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
У случају да постоје две или више понуда са истом укупном вредношћу, наручилац ће
доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок плаћања.
Наручилац задржава могућност даљег преговарања у којем учествују понуђач са
најнижом понуђеном ценом и сви понуђачи код којих је разлика између њихове
понуђене цене и најниже понуђене цене ≤ (мање или једнако) 2% од најниже понуђене
цене.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 (десет) дана од датума
отварања понуда.
Контакт особа: Никола Лазаревић, Службеник за јавне набавке, телефон бр. 015/342-975.
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