Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

Н - 1/2022

Ул. Душанова 46, тел: 037 / 415-300; факс: 415-314

Наручилац ЈКП "Водовод-Крушевац" прибавља понуде у поступку набавке: „Резервни делови
за опрему за даљински надзор и управљање“ број Н – 1/2022, а на основу члана 12. став 1. тачка
7. ЗЈН ("Службени гласник РС бр. 91/19" ) и члана 47. Правилника о ближем уређивању
поступка ЈН и набавки на које се ЗЈН не примењује у ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац,
упућује се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку набавке на коју се ЗЈН не примењује
Назив и адреса Наручиоца: ЈКП "Водовод - Крушевац", Душанова 46, 37000 Крушевац
ПИБ: 100474808
Матични број: 07145837
Врста Наручиоца: Јавна предузећа - локална самоуправа
Интернет страница Наручиоца: http://www.vodovodks.co.rs
Е- mail адреса: vodovodks@ptt.rs
Врста набавке: Поступак прикупљања три понуде
Редни број набавке: Н – 1/2022
Врста предмета набавке: Добра
Предмет набавке: Резервни делови за опрему за даљински надзор и управљање
Позив за подношење понуда упућен: на адресе три потенцијална понуђача
Рок за подношење понуда: 7 (седам) дана од дана упућивања и објављивања позива на
интернет страници наручиоца, односно до 17.02.2022. године до 12:00 часова.
Понуда се може доставити непосредно у затвореној коверти на писарници ЈКП „Водовод –
Крушевац“, ул. Душанова број 46, поштом на адресу: ЈКП „Водовод – Крушевац“, ул.
Душанова број 46, 37000 Крушевац са назнаком на коверти: „Понуда за добра – Резервни
делови за орему за даљински надзор и управљање број Н-1/2021“ или електронском поштом на
адресу: radoje.lukic@vodovodks.co.rs у ком случају понуђач доставља скениране и потписане
обрасце.
Датум отварања понуда: 17.02.2022. године у 12:15 часова
Увид у техничке захтеве, као и преузимање истих може се извршити и у просторијама
наручиоца, ЈКП "Водовод-Крушевац" Душанова 46, 37000 Крушевац, Управна зграда, сваког
радног дана од понедељка до петка од 07:00 часова до 15:00 часова, лице за контакт је Горан
Милошевић, телефон : 064-8249585
ЈКП „Водовод-Крушевац“
Председник комисије
Горан Милошевић

