Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“
Број : 1050
Датум : 09.12.2013. godina
На основу члана 39.,55.,57. и 60. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр.124/2012)
Наручилац : Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“
Адреса : Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Београд – Винча
Интернет страница : www.nuklearniobjekti.rs
објављује :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке добара мале вредности
Набавка ХТЗ опреме
ЈНMВ-д бр. 14/13

1. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
2.Предмет јавне набавке ЈНМВ-д број 14/13 је ХТЗ опрема.
Назив и ознака из општег речника набавки :- Радна одећа, специјална радна одећа и прибор
-18100000,
- Заштитна (ХТЗ) обућа - 18800000.
Предмет набавке је обликован по следећим партијама:
ред.бр. Партија
број

Назив добра

Шифра из
ОРН

Процењена вредност
партије

1.

1

Заштитна радна одећа

18110000

863.000,00

2.

2

Заштитна радна обућа

18830000

117.000,00

Понуђач може дати понуду за једну или обе партије.
Партије су ближе дефинисане у конкурсној документацији.
Испорука радне (ХТЗ) мора бити до 31.12.2013. године до 09:00 часова, према спецификацији
из конкурсне документације..

3. Право на учешће у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове из чл. 75.
као и друге услове из конкурсне документације у складу са чл.76.,80.и 81.Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012). Испуњеност услова доказује се достављањем
Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку прописане законом.
4. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена вредност целокупне партије.
Уговори о набавци ће се додељивати посебно за сваку партију.
5. Конкурсну документацију понуђачи могу преузети :
1. на Порталу јавних набавки (Портал ЈН)
2. на интернет страници Наручиоца: www.nuklearniobjekti.rs
3. путем поште или лично у Јавном предузећу „Нуклеарни објекти Србије“
на адресу: Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Београд – Винча
Ако понуђач жели да конкурсну документацију преузме путем поште, дужан је да на адресу
наручиоца или факс 011/340 87 17 достави Наручиоцу:
1) Захтев за преузимање конкурсне документације ЈНМВ-д 14/13 потписан од овлашћеног
лица и оверен печатом понуђача,
2) Образац за евидентирање пословних партнера са подацима о понуђачу оверен и потписан,
3) Доказ о уплати трошкова за умножавање и достављање конкурсне документације у износу
од 500,00 динара, који понуђач бесповратно уплаћује на рачун наручиоца код ERSTE

BANKE
број 340-11005655-19, Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, сврха уплате :
"За конкурсну документацију ЈНМВ-д 14/13“.
Ако се документација преузима лично представник понуђача дужан је да том приликом преда
Наручиоцу:
1) Захтев за преузимање конкурсне документације потписан од овлашћеног лица и оверен
печатом понуђача,
2) Овлашћење за преузимање конкурсне документације на меморандуму понуђача,
3) Доказ о уплати трошкова за умножавање и достављање конкурсне документације у износу
од 500,00 динара.
који понуђач бесповратно уплаћује на рачун наручиоца код ERSTE BANKE

број 340-11005655-19, Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“,
сврха уплате : " За конкурсну документацију ЈНМВ-д 14/13“

6. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа на Порталу ЈН , и сматраће
се благовременим само оне понуде које код Наручиоца стигну и буду заведене најкасније до
10:00 часова последњег дана рока за достављање понуда, односно рок за достављање понуда је
18.12.2013. год. до 10:00 сати.
7. Понуда се подноси у складу са упутствима из конкурсне документације. Понуда се подноси,
без обзира на број партија, у једној затвореној коверти или кутији , непосредно или
препоручено путем поште на адресу Наручиоца:

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Мике Петровића Аласа 12-14, 11351
Београд – Винча
са назнаком :

"ЈНМВ-д 14/13, Понуда за партије ________(наводе се ознаке-бројеви партија) - НЕ
ОТВАРАТИ",
а на полеђини коверте понуђач наводи :
тачан назив и адресу понуђача, као и име и број телефона особе за контакт.
8.Понуда са варијантама није дозвољена.Понуђач може поднети највише по једну понуду за
сваку од партија.
9. Отварање понуда обавиће се јавно, комисијски у просторијама Наручиоца на наведеној
адреси без посебног позивања понуђача, на дан истека рока за подношење понуда
18.12.2013.год., са почетком у 10:30 часова. Отварању понуда могу присуствовати
овлашћени представници понуђача на основу писменог овлашћења, које се предаје Комисији
пре отварања понуда.
10. Рок за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача је 8 дана од дана отварања
понуда.

11. Контакт особа: Зоран Богосављевић, комерцијални сектор
телефон/факс : 011 340 87 17
Е- mail адреса: zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs

