ЈКП“Горњи Милановац“
Број : 4343
Датум: 02.08.2018.г.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: ЈКП “Горњи Милановац“
Адреса наручиоца: Горњи Милановац, ул.Војводе Мишића бр.23
Интернет страница наручиоца: www.jkpgm.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: Радови
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Извођење
радова на постављању непропусне подлоге за завршетак друге фазе тела санитарне
депоније „Вујан“; радови на изградњи одлагалишта за отпад - 45222110
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Оцењивање понуда вршиће се на
основу критеријума најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на адреси: ЈКП
“Горњи Милановац“, ул.Војводе Мишића бр.23, управна зграда, од 07-15 часова.Интернет
адреса на којој је доступна конкурсна документација: www.jkpgm.rs и portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач подноси понуду у
затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу
Наручиоца: ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, УЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР.23
– ПИСАРНИЦА са назнаком: "Понуда за јавну набавку радова број ОП 06/2018 –
Извођење радова на постављању непропусне подлоге за завршетак друге фазе тела
санитарне депоније „Вујан“ – НЕ ОТВАРАТИ". Понуда се сматра благовременом ако је
Наручилац исту примио до 03.09.2018. године до 10:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку
рока за подношење понуда, дана 03.09.2018. године у 10:10 часова, на адреси Наручиоца
ЈКП “Горњи Милановац“, ул.Војводе Мишића бр.23, управна зграда.
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 активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од
јавног отварања понуда.
Лицa за контакт: Гордана
goca.otasevic@jkpgm.rs
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