ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, JНМВ-72/13
1. Наручилац: Јавно предузеће ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9, Нови
Београд. Интернет страница: www.skijalistasrbije.rs.
Напомена: Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности-наруџбеница, у складу са
чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12)
Предмет: Предмет јавне набавке су радови на електро-машинским инсталацијама –
санација квара 10[20] кВ кабловског вода на деоници од ТС 10[20]/0,4 кВ ''Техничка база''
до ТС 35/10[20] кВ ''Јабучко равниште'' у ски центру Стара планина.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 (Грађевински радови).
2. ЈП ''Скијалишта Србије'' (у даљем тексту: Наручилац), на основу члана 39. став 6.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 124/2012), позива понуђаче да
поднесу своју понуду у писаној форми, у складу са конкурсном документацијом, а на
основу позива за подношење понуда за набавку - радова на електро-машинским
инсталацијама – санација квара 10[20] кВ кабловског вода на деоници од ТС 10[20]/0,4 кВ
''Техничка база'' до ТС 35/10[20] кВ ''Јабучко равниште'' у ски центру Стара планина.
Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда.
3. Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 30.09.2013. године до
12:00 часова.
Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу Наручиоца:
ЈП ''Скијалишта Србије''
Милутина Миланковића 9
11070 Нови Београд
са назнаком:
''Понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ 72/13''
- НЕ ОТВАРАТИ Понуђач на полеђени коверте наводи назив и адресу, телефон и име и презиме особе за
контакт.
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су
поднете неблаговремено.
4. Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда, са
почетком у 12:30 часова, у пословним просторијама наручиоца: Милутина Миланковића
9, Нови Београд.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни су да
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања
понуда у име понуђача, које је оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача,
а у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку
(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).
5.Контакт: Одељење за јавне набавке, 222-39-61
6. Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета најкасније у року од три дана од
дана отварања понуда о чему ће понуђачи бити писмено обавештени.

