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Брпј:439/16
Датум: 23.2.2016.гпдине
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти бр.09-3/2016
Израда прпјектне дпкументације - израда идејнпг прпјекта рекпнструкције ппслпвнпг прпстпра
радипнце на адреси „Стевана Сремца 4б“ на к.п.5106/1 к.п. Сремска Митрпвица - ПАРТИЈА III
1.Назив наручипца : ЈКП Тпплификација
2.Седиште наручипца :Змај Јпвина бр.26 , Сремска МИтрпвица
3.Интернет страница наручипца: www.smtoplana.rs
4.Врста наручипца Јавнп кпмуналнп предузеће –лпкална сампуправа
5.Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти (УСЛУГЕ)
6.Врста предмета : УСЛУГЕ – Израда прпјектне дпкументације - израда идејнпг прпјекта
рекпнструкције ппслпвнпг прпстпра радипнце на адреси „Стевана Сремца 4б“ на к.п.5106/1 к.п.
Сремска Митрпвица – ПАРТИЈА III
ОРН:
-71240000 Архитектпнске , инжеоерске услуге и услуге планираоа
7. Критеријум за дпделу угпвпра : НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
8. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети:
- личнп у прпстпријама Јавнпг кпмуналнпг предузећа за прпизвпдоу и дистрибуцију тпплптне
енергије Тпплификација у Сремскпј Митрпвици , канцеларија службе за јавне набавке
-са Ппртала Управе за јавне набавке-www.portal.ujn.gov.rs
-Интернет стране наручипца –www.smtoplana.rs
-писменим захтевпм наручипцу за дпстављаое ппштпм на адресу или електрпнским путем
9.Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде
Благпвременпм ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу наведену у пвпм ппзиву дп
4.3.2016. гпдине дп 11.00 часпва .неблагпвремене , незатвпрене , ппнуде кпје нису прпписнп
пзначене ће се сматрати неприхватљивим.Неблагпвремене ппнуде се неће птварати и пп
завршенпм ппступку птвараоа ће бити враћене Ппнуђачу са назнакпм да су неблагпвремене.
Ппнуду дпставити на адресу:
ЈКП Тпплификација , 22000 Сремска Митрпвица , Змај Јпвина брпј 26 са назнакпм : ,,Ппнуда за јавну
набавку услуге- Израда прпјектне дпкументације- израда идејнпг прпјекта рекпнструкције
ппслпвнпг прпстпра радипнце на адреси „Стевана Сремца 4б “ на к.п.5106/1 к.п. Сремска
Митрпвица - ПАРТИЈА III“ , ЈН бр.09-3/2016- НЕ ПТВАРАТИ”
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђача.
У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради п групи
ппнуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди.
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10. Местп време и начин птвараоа ппнуда :Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити накпн истека рпка
за дпстављаое ппнуда , пднпснп 4.3.2016. гпдине у 11.30 часпва на адреси ЈКП Тпплификација Улица
Змај Јпвина брпј 26 , Сремска Митрпвица.
11. Услпви ппд кпјим представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда :
Представник Ппнуђача кпји присуствује јавнпм птвараоу ппнуда , мпра на ппчетку ппступка птвараоа
ппнуда предати Кпмисији пптписанп и пверенп пвлашћеое пд стране пдгпвпрнпг лица Ппнуђача.
12.Рпк за дпнпшеое пдлуке: Одлука п дпдели Угпвпра биће дпнета у рпку пд 5 дана пд дана
птвараоа ппнуда.
13.Лице за кпнтакт: Радивпје Гплубпвић e-mail: smtoplana@ptt.rs
Кпмисија за ЈН-09-3/2016
1.Радивпје Гплубпвић________________________________
2. Зприца Димитрић__________________________________
3. Милан Лакетић ___________________________________
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