ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ДОО БАЧКА ТОПОЛА
Ул. Главна 103
24300 Бачка Топола
Датум: 24.03.2020. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив Наручиоца: ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ДОО БАЧКА ТОПОЛА
Адреса Наручиоца: Ул. Главна 103, 24300 Бачка Топола
Интернет страна Наручиоца: www.zupbt.co.rs
Врста Наручиоца:
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра - Предмет јавне набавке добара, ЈНМВ: 01/2020 је набавка половног
путничког аутомобила, ОРН 34110000 – Путнички аутомобили, у свему у складу са
спецификацијом јавне набавке.
Предметна јавна набавка није обликована у партије.
Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка у смислу Закона о јавним
набавкама.
Критеријум, елементи за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна: www.zupbt.co.rs и www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији,
затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА БАЧКА ТОПОЛА, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА ТОПОЛА
ул. Главна 103
24300 Бачка Топола
са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈНМВ: 01/2020 - НАБАВКА ПОЛОВНОГ ПУТНИЧКОГ
АУТОМОБИЛА – НЕ ОТВАРАТИ»
РОК: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до дана
02.04.2020. године до 09.00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити истог дана 02.04.2020. године у 10.00 часова у просторијама
Наручиоца, ул. Главна 103, 24300 Бачка Топола.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу активно учествовати у поступку
отварања понуда на самом отварању понуда, пре почетка отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од дана отварања
понуда, на основу чл. 108. Закона о јавним набакама.
Лице за контакт: info@zupbt.co.rs
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