
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

Врста поступка јавне набавке: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Опис потребе наручиоца у случају конкурентног дијалога:



Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 

У случају квалификационог поступка - рок за који се кандидатима признаје квалификација:

У случају подношења електронске пријаве - основни подаци о информационом систему 
наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

Посебна напомена ако је квалификација резервисана за установе, организације или 
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица:

Услови за признавање квалификације у квалификационом поступку:



Начин подношења пријава и рок за подношење пријава:

Место, време и начин отварања пријава:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку 
отварања пријава:

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити и 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл:


	Blank Page

	Text1: ЈКП "ТОПЛАНА" БОР
	Text2: Ђ. А. Куна 12, 19210 Бор
	Text3: www.toplana.rs
	Text13: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет адреси наручиоца www.toplana.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text15: Представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку отварања пријава уколико Комисији предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања пријава. 
	Text16: Заинтересовани подносиоци пријаве су обавезни да своје пријаве доставе до 24.02.2014. 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  пријаве, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће издати потврду о пријему. 
	Text17: Отварање пријава ће се обавити јавно дана 24.02.2014. године у 11:30 сати, у сали за састанке наручиоца у кругу РТБ-а Бор. 
	Text18: Одлука о признавању квалификације биће донета најкасније у року од 25 дана од дана  отварања пријава.
	Text19: Драгана Јенић, e - mail адреса toplanaborjn@open.telekom.rs. 
	Text20: 
	Dropdown3: [Добра]
	Dropdown2: [Квалификациони поступак]
	Text6: Предмет јавне набавке је обликован у две партије:Партија 1 -  Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле – ОРН - 34330000Партија 2 - Гуме за лака возила – ОРН - 34350000
	Text4: Резервни делови и материјал за одржавање возила – ОРН – 34300000 – Делови и прибор за возила и њихове моторе
	Text5: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: Рок на који се признаје квалификација је 3 (три) године
	Text10: Обавезни услови из члана 75. став 1. тачка 1) - 4) Закона о јавним набавкама и додатни услови:1) Финансијски капацитет - да је подносилац пријаве остварио пословни приход од продаје добара у износу од 5.000.000 динара за 2010., 2011 и 2012. годину                 2) Технички капацитет – минимум једно доставно возило3) Кадровски  капацитет – минимум два запослена
	Text14: 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/


