JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

МИЛОШ МИТРОВИЋ
Велика Плана, Војводе Мишића 1
Телефони: директор: 026/514-479 факс . 026/516-275
Жиро рачуни : 160 – 7096 – 31 Banca Intesa
ПИБ : 10117 4 8 4 5 Матични број : 7160763

Датум: 11.10.2019

Наш знак

Ваш знак

Наш број
5063

Ваш број

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈН – 22/2019
Назив наручиоца: ЈКП„Милош Митровић“
Адреса наручиоца: Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана
Седиште - 11320 Велика Плана
Адреса за достављање понуда - Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана
Интернет страница наручиоца: jkpmilosmitrovic@gmail.com
Врста наручиоца:Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Предмет јавне набавке:Добара
Опис предмета набавке: Асфалтна маса
Назив и ознака из општег речника набавке: Асфалт-44113620
Предмет јавне набавке је није одликована по портијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети са интернет
странице наручиоца, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок: Понуду доставити на адресу наручиоца (ЈКП“ Милош
Митровић“,Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана) у затвореној коверти са назнаком Понуда за
јавну набавку добра – набавка асфалтне масе ЈН бр. 22/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”
Рок за подношење понуда је 12.11.2019.године, до 11.00 часова,без обзира на начин доставе.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, пред комисијом, дана
12.11.2019 године у 11.15 часова у просторијама наручиоца у управној згради,улица Војводе Мишића
бр.1,Велика Плана.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У
поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача који имају овлашћење.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће
донета најкасније у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, о чему ће понуђачи бити
писмено обавештени објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки.
Лице за контакт: Лица задужена за техничке карактеристике: Васић Дејан ,саобраћајни инжењер
,контакт телефон: 064/8842123,Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009
Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке
контакт телефон: 063/221975, е-mail : jkpmilosmitrovic@gmail.com

