На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр. 124/2012) ЈКП "Водовод-Ваљево", објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: ЈКП "Водовод-Ваљево"
Адреса наручиоца: Вука Караџића бр.26, 14000 Ваљево
Интернет страница наручиоца: www.vodovodva.co.rs
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета набавке:добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке бр. 07/2015 су хемикалије за производњу питке воде и прераду
отпадних вода. Јавна набавка је обликована по партијама:
Партија Назив партије
бр.

Назив и шифра из ОРН

1.

Алуминијум
сулфат
гранулација лешник)

(млевени

и Алуминијум сулфат 24313123

2.

Полиелектролит (анјонски и катјонски)

Хемикалије за обраду воде-24962000

3.

Течни хлор и натријум хипохлорит

Хлор 24311900
натријум хипохлорит 24312220

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса на којој је
конкурсна документација доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу преузети
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет
страници наручиоца www.vodovodva.co.rs.
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне срединe, заштити при
запошљавању, условима рада и сл.
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија,
интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,
адреса Руже Јовановић бр. 27а, Београд, интернет адреса www.sepa.gov.rs и Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд, интернет
адреса: www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина бр. 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понудa и рок за подношење понудa:
Рок за подношење понуда је 30 календарских дана, рачунајући од следећег дана након
објављивања позива на Порталу јавних набавки. Заинтересовани понуђачи могу своје понуде
поднети до 11.06.2015.године до 11,00 часова. Све понуде које стигну после наведеног рока
сматраће се неблаговременим. По окончању поступка јавног отварања понуда, све
неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком
на омотници "Не отварати- Понуда за ЈН. бр. 07/2015- Набавка хемикалија за прераду
воде, партија/е бр.___”“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број
телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у
динарима.или у еврима.
Начин, место и време отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, 11.06.2015. године у 11.30 часова у
просторијама наручиоца. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања
морају пре почетка отварања предати комисији за јавну набавку писмено пуномоћје, оверено
печатом и потписом овлашћеног лица.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлуку о додели уговора комисија ће донети у року од 10 дана од јавног отварања понуда
односно у року који не може бити дужи од 25 дана сходно члану 108. став 2. ЗЈН.
Комуникација факсом или електронском поштом је могућа радним данима, од понедељка до
петка, у радном времену од 07-15 часова.
Контакт : Служба јавних набавки,
факс: 014/244-508, Гордана Божић, еmail:gordana.vodovodva@gmail.com.Комуникација факсом или електронском поштом је
могућа радним данима, од понедељка до петка, у радном времену од 07-15 часова.

