ЈКП Чока
Број: 770/3
Дана : 11.07.2019. год.
ул. Палих бораца бр. 5
23320 Чока
На основу члана 60. - 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и испуњености услова („Сл.
гласник РС“ број 29/2013) ЈКП Чока објављује и свим заинтересованим понуђачима
доставља следећи
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности добра
ЈЕДНЕ НОВЕ ТРАКТОРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ КАТЕГОРИЈЕ Р3а
ЈНMВ број 4/2019
Назив адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП Чока ул. Палих бораца бр. 5.
интернет страница coka.jkp.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће - основано од стране локалне самоуправе
општине Чока.
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка МАЛЕ вредности ДОБРА.
Врста предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке добра број: 4/2019 је
набавка једне нове тракторске приколице категорије Р3а ОРН:
34223300.
Испорука фцо двориште наручиоца у Чоки ул. палих бораца бр. 5.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
- "Најнижа понуђена цена".
- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети
одлуку да додели уговор Понуђачу који је понудио дужи гарантни рок добра. У
случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Наручилац спроводи набавку ради наставка обављања регистрованих комуналних
делатности.
Кoнкурсна документација доступна је и може се преузети на:

Порталу јавних набавки

Интернет страници наручиоца
Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу доставити лично или путем
поште у затвореним ковертама на адресу ЈКП Чока 23320 Чока ул. Палих бораца бр.
5. са назнаком » понуда за јавну набавку једне нове тракторске приколице
категорије Р3а ЈНМВ 4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ «. Понуђач је дужан на коверти
назначити тачан назив, адресу телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда: је 26.07.2019. године до 10,30 часова.
Место и време и начин отварања понуда: Понуде се јавно отварају дана
26.07.2019. године у 11,00 часова у просторијама ЈКП Чока ул. Палих бораца бр.5
у Чоки пред представницима присутних понуђача и члановима Комисије за јавне
набавке ЈКП Чока. О начину и току поступка отварања понуда води се Записник.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда
морају да доставе Комисији уредно заведено и оверено овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда предметне јавне набавке у противном наступају као
јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника,
истицање приговора и сл.)
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци
донети у року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт: Особа за контакт је члан Комисије за јавне набавке ЈКП Чока
Миодраг Грбин. Контакт особа доступна је на е-маил адреси jkpcoka@mts.rs.

М.П.

Наручилац ЈКП Чока
Комисија за јавне набавке

