ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

ЈКП "Топлана-Шабац"
Ђуре Јакшића 1
15 000 Шабац

Интернет страница наручиоца:

www.toplanasabac.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Опис: Набавка подразумева добра намењена уградњи у објектима колективног и индивидуалног
становања, као и на мањим пословним објектима, ради регулације притиска и мерења потрошње
природног гаса на подручју дистрибутивног гасовода ЈКП "Топлана Шабац" у Шапцу.
Назив: КМРС, МРС и РС (кућно мерно регулационе станице, мерно регулационе станице и
регулационе станице)
Ознака из Општег речника: 38421110 - Мерaчи протока
Допунски речник: КА06 - за индустрију гаса

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Набавка није обликована по партијама
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

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

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

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

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

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

• Врста критеријума је економски најповољнија понуда
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
1. понуђена цена……………………………………………..................................... 70 пондер поена
2. РПФ фактор (квалитет)…………………………………....................................10 пондер поена
3. унификација опреме (техничко технолошке предности)................10 пондер поена
4. рок испоруке………………………………………………....................................... 5 пондер поена
5. гарантни период………………………………………......................................... 5 пондер поена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Преузимање документације је могуће:
- на порталу јавних набавки
- на интернет страни наручиоца www.toplanasabac.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде послати поштом препоручено или лично доставити у затвореној коверти. На предњој
страни коверте написати текст: – ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ - ; за - КМРС, МРС и РС (кућно мерно
регулационе станице, мерно регулационе станице и регулационе станице); 1.1.7/18, а на
полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Место подношења понуда: Просторије "ЈКП Топлана Шабац" Ђуре Јакшића бр.1, 15000
Шабац.
Рок за подношење понуде: 04.10.2019. године у 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Место отварања понуда: Просторије "ЈКП Топлана Шабац" Ђуре Јакшића бр.1.
Време отварања понуда је: 04.10.2019.године у 12,10 часова.
Начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно, понуде се отварају по редоследу
приспећа.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници
понуђача подносе овлашћења Комисији непосредно пре почетка отварања понуда.
Представници понуђача који нису предали овлашћењe, не могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
Под активним учествовањем се подразумева:
- право увида у податке из понуда који се уносе у записник о отварању понуда.
- изношење уочених недостатака понуда које се уносе у записник о отварању понуда.
- изношење евентуалних примедби на поступак отварања који се уносе у записник о отварању понуда.
- потписивање и преузимање записника о отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:

Рок у у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
је најдуже десет дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Никола Лазаревић, Службеник за ЈН, тел.: 015/342-975;
mail: nikolalazarevic@toplanasabac.rs

Остале информације:

