На основу члана 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12) , Наручилац упућује дана 24.04.2015 године
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE
1. Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку природног гаса за потребе
Јавне установе „Спортски објекти“ – Зрењанин, ул. Карађорђев трг бб
2. Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива.
Преговарачки поступак се примењује сагласно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама.
3. Предмет јавне набавке су добра – набавка природног гаса.
4. Понуде се припремају и подносе у складу са Конкурсном документацијом и
Позивом за подношење понуде.
5. Понудa се поднoси до 29.04.2015 године до 12:00 часова.
Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку – добра,
набавка природног гаса - не отварати“ на адресу: ЈУ „Спортски објекти“, 23000 Зрењанин,
ул. Карађорђев трг бб.
На полеђини коверте читко написати назив и адресу фирме понуђача.
Понуђач може понуду подноси лично или путем поште на горе наведеној адреси.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6. Понуда са варијантама није дозвољена.
7. Отварање понуде вршиће се јавно дана 29.04.2015 године у 12:30 часова, у
просторијама ЈУ „Спортски објекти“ у Зрењанину, ул. Карађорђев трг бб.
Одмах након јавног отварања приспеле понуде наставља се преговарачки поступак.
Овлашћени представник понуђача који присуствује отварању понуде, може предати оверено
и потписано пуномоћје пре почетка отварања понуда које мора гласити на особу која
присуствује отварању понуда. Директор или власник предузећа уколико не поседује
пуномоћје, не сматра се овлашћеним представником понуђача.
Пуномоћје мора садржати овлашћење за вођење преговора о предмету преговарања и
овлашћење за понуду ниже цене у односу на цену дату у првобитној понуди.
Уколико отварању понуде не присуствује овлашћени представник понуђача, или уколико не
поседује наведено пуномоћје, првобитна понуда понуђача сматраће се дефинитивном и не
може се касније мењати.
8. Одлука о додели уговора донеће се у року од седам дана од дана отварања понудe,
не рачунајући дане који су за наручиоца нерадни.
9. Лица за контакт: Ивана Пејовић 064/811-68-94
Никола Торбица: 069/502-74-08
Е - mail адреса: nikola.torbica@sportskiobjekti.com
Број телефона: 023/535-280
Број телефакса: 023/535-283

