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   Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор
Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке
toplanaborjn@open.telekom.rs
030/421-387
Број: 546
Бор,  10.02.2014. године 

	На основу члана 54. и члана 55. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), Комисија за јавну набавку специфичне опреме и делова по цртежу, ЈНMВ 06/2014 именована Решењем в.д. директора бр. 543 од  10.02.2014. године, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

	Наручилац ЈКП „Топлана“ Бор, ул. Ђ.А.Куна бр. 12. у Бору, инетрнет страница

            www. toplana.rs
	Наручилац је јавно предузеће локалне самоуправе.

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.
	Набавка добара – СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА И ДЕЛОВИ ПО ЦРТЕЖУ
ОРН – 42124000 – Делови пумпи, компресора, машина или мотора
	Набавка није обликована по партијама.
	Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда
           Елементи критеријума су:
            Цена са максималним бројем пондера  .....................80
Референца са максималним бројем пондера  .......... 20
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, интернет странице наручиоца и лично на адреси наручиоца у времену од 07-15 сати сваког радног дана.
Интернет адресе органа где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. су: http://www.euprava.gov.rs/
            http: //www.apr.gov.rs/
            http://www.eporezi.poreska uprava.gov.rs/
            http://www.opštinabor.rs/
            http://www.merz.gov.rs/
            http://www.minrzs.gov.rs/
	Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе до 20.02.2014.. године до 11:00 сати на адресу наручиоца  ЈКП „Топлана“ Бор, ул. Ђ.А.Куна бр. 12, 19210 Бор а наручилац ће по пријему лично предате  понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће издати потврду о пријему. 

Отварање понуда ће се обавити јавно дана 20.02.2014. године у 11:30 сати, у сали за састанке наручиоца у кругу РТБ-а Бор. 
	Пре почетка поступка јавног отварања, представници понуђача, који ће присуствовати 
     поступку отварања понуда, дужни су да Комисији предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
12. Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана  отварања
       понуда.
13. Лице за контакт: Тричковић Ратко, фах: 030/458-056, Е-маил: toplanaborjn@open.telekom.rs


						                   КОМИСИЈA ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
            

