
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

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

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa 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 средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 


	Blank Page

	Text2: ул. Чачанскa бб, 31230 Ариље
	Text3: www.rzav.co.rs
	Text7: 
	Text8: 
	Text12: Критеријум за оцењивање понуда је "економски најповољнија понуда". Оцењивање и рангирање понуда обавиће се по следећим елементима критеријума:-понуђена цена…………………………....... до 95 бодова-услови плаћања………….…………………  до  5 бодова 
	Text13: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, са интернет стране наручиоца (www.rzav.co.rs) а уколико заинтересовани понуђач није у могућности да на овај начин преузме конкурсну документацију, иста му се може доставити и поштом на основу писаног захтева.
	Text14: 
	Text1: Jaвно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
	Text15: Понуде се подносе у затвореним ковертама на адресу наручиоца са назнаком " Не отварати - понуда за јавну набавку 1.1/20 ОП - Алуминијум сулфат".Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 13. марта 2020. године, до 12:00 часова.
	Text16: Отварање понуда ће се обавити јавно, у просторијама наручиоца у Ариљу, ул. Чачанска бб, у 12:15 часова.
	Text17: Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда.
	Text18: Одлука о додели уговора донеће се у року од 25 дана од дана отварања понуда.
	Text19: Ана Радовић и Снежана Стојић  031/3894-883, факс 031/3893-756office@rzav.co.rs
	Text20: Са изабраним понуђачем, након спроведеног поступка, закључиће се уговор о јавној набавци, у складу са моделом уговора датим у конкурсној документацији и са трајањем од годину дана односно до коначне испоруке уговорене количине предметне хемикалије. 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Dropdown3: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Text6: 
	Text4: ЈН број 1.1/20 ОП - Алуминијум сулфат (SRPS H.B1.103), шифра број 24313123, у количини од 300.000 килограма.Квалитет алуминијум сулфата мора одговарати стандарду SRPS H.B1.103 за квалитет А .Због силосног начина складиштења потребан је алуминијум сулфат, фино млевени, гранулације 0,5-6 mm, без влаге и дотеран у аутоцистерни (рефулер).
	Text5: 


