На основу чл. 55. став1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама, („Сл.гласник РС“
бр. 124/2012), Наручилац
Назив: ЈКП „Топловод“ – Обреновац
Адреса: Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац
Интернет страница: www.toplovodobrenovac.org.rs
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
објављује:

ПОЗИВ
за подношење понуде
врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
врста предмета: услуге
предмет јавне набавке: услуге мобилне телефоније
редни број јавне набавке: 01/15, шифра набавке: ЈНМВ-Т-01/15

ознака и назив из општег речника набавке: 64212000-услуге мобилне телефоније

Начин преузимања конкурсне документације:
- на порталу јавних набавких,
- путем интернет странице наручиоца: www.toplovodobrenovac.org.rs, или
- лично код наручиоца на адреси Војводе Мишића 241, сваким радним даном од 0715 часова до дана истека рока за подношење понуда.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012) и
конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености
услова, и то:
1. да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) – понуђач поседује важећу лиценцу за
јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне
телекомуникационе мреже на територији Републике Србије, издату од стране
РАТЕЛ-а
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Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и
начин доказивања испуњености услова.
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија
понуда.
Уколико две или више понуда имају исту број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача са највећим бројем пондера добијеним за понуђену цену услуга по
једном претплатнику на месечном нивоу.
Ако и након тога буду две или више једнаких понуда, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача са највећим бројем пондера добијених за додатну количину
података на месечном нивоу.
Уколико и након тога буду једнаки, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
са највећим бројем пондера добијених за брзину протока интернета.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара са назнаком: Понуда за јавну набавку бр.01/15. На полеђини коверте или
на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица
за контакт.
Рок за подношење понуда је 19.02.2015.године, односно у време и на начин предвиђен
конкурсном документацијом.
Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити 19.02.2015.године у 11:30 часова, у просторијама
ЈКП“Топловод“Обреновац, у ул. Војводе Мишића бр.241, уз присуство овлашћених
представника понуђача.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 11:00 часова
последњег дана горе наведеног рока.
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Пре почетка отварања понуда предстваници понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда
писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом),
оверено печатом и потписом од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник
понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа
јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се
као такав легитимише изводом из АПР-а и личних докумената (лична карта, пасош и сл.)
Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања
понуда извршити проверу података на сајту АПР.
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Рок за доношење одлуке: оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели
уговора, односно одлуку о обустави поступка је 7 (седам) дана од дана отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре
закључења уговора.
Особа за контакт: Александар Мићић, e.mail: a.micic@toplovodobrenovac.org.rs, факс:
011/8728-237. Радно време од 07-15 часова савким радним даном (осим суботе и недеље).
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