Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију

Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-301; фах: 415-314
ЈН-МВ 31/2019
Наручилац ЈКП "Водовод-Крушевац" прибавља понуде у поступку набавке услуге – Набавка
дугорочног кредита, бр. Н – 3/21, 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 јавне набавке: Н – 3/21
Врста предмета набавке: Набавка услуга
Предмет набавке: Набавка дугорочног кредита у износу од 320.000 еура
Позив за подношење понуда упућен: на адресе три потенцијална понуђача и објављен на интернет
страници наручиоца дана 26.02.2021. године.
Рок за подношење понуда: 10 (десет) дана од дана упућивања и објављивања позива на интернет страници
nаручиоца, односно до 08.03.2021. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 08.03.2021. године у 12:15 часова

1. Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату са интернет странице наручиоца:
http://www.vodovodks.co.rs.
Такође, увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте 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 Слађан Мајсторовић телефон : 037-415311.
2. Критеријум за оцену понуда: Најнижа понуђена цена...............................................................100 пондера
Оцењивање и рангирање понуда извршиће се према датој формули, с тим да ће се за оцену понуде узимати
у обзир Укупна понуђена цена без пдв-а, уписана у Обрасцу понуде:
Број пондера = (најнижа укупна понуђена цена / укупна понуђена цена конкретне понуде) х 100
3. Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања
испуњености условa.
4. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу
наручиоца: ЈКП „Водовод-Крушевац“, Душанова 46, 37000 Крушевац, са назнаком: "Понуда за набавку
дугорочног кредита". На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача. Понуђач
такође понуду може доставити електронским путем на email адресу Наручиоца са назнаком: "Понуда за
набавку дугорочног кредита", у том случају понуђач доставља потписане и скениране обрасце.
5. Рок за подношење понуда је 10 (дест) дана од дана упућивања и објављивања позива на интернет
страници наручиоца. Уколико последњи дан за достављања понуда буде нерадни дан, рок за достављање
понуда биће првог наредног радног дана.
Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 08.03.2021. године до 12:00 часова.
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Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за
подношење понуда.
Неблаговремене понуде комисија за набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити
неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
6. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 08.03.2021. године
у 12:15 часова, на адреси наручиоца.
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.
7. Рок у коме ће Наручилац изабрати најповољнијег понуђача је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
8. Контакт са заинтересованим лицима и понуђачима обављају у времену од 07:00 до 15:00 часова, сваког
радног дана:
- Слађан Мајсторовић, , телефон: 037/415-311; 064/8249599;
- Е- mail адреса: vodovodks@ptt.rs

ЈКП „Водовод-Крушевац“
Председник комисије
Слађан Мајсторовић
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