Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац
37210 Ћићевац, Карђођева бр.106
упућујe
ПОЗИВ
за достављање понуда у поступку
јавне набавке –отворени поступак (број 2/2014)
Предмет јавне набавке: Набавка енергије за јавно осветљење и семафор
Назив наручиоца: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац
Адреса наручиоца: ул.Карађорђева бр.106, 37210 Ћићевац
Интернет страница наручиоца: www.cicevac.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
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:
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 2/2014 су добра – „Набвка
електричне енергије за јавно осветљење и семафор“
Опис предмета јавне набавке: -шифра из ОРН: 09310000 – Набавка електричне енергије.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: "Најнижа понуђена цена".
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: Лично у просторијама Дирекције грађевинско
земљиште и изградњу ЈП Ћићевац у улици Карађорђева бр.106, Ћићевац
Захтевом на mail: direkcijacicevac@gmail.com
На порталу јавних набавки и на сајту општине Ћићевац.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуду доставити на
адресу: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац, ул. Карађорђева
бр.106, 37210 Ћићевац, са назнаком Јавна набавка добара: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ, ЈН бр. 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ, поштом или лично у просторијама Дирекције.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24.03.2014.год. до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматра се
неблаговременом.
Место, време и начин отварања понуда: Благовремено достављене понуде биће
јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 24.03.2014. године у 12,30
часова
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу активно учествовати на отварању понуда уколико приложе
потписано и печатирано овлашћење од стране понуђача чији су заступници .
Законски заступници су дужни да приложе личну исправу ради утврђивања индетитета
како би оставрили право активног учествовања у поступку отварања понуда.
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је: 20 (двадесет)
дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Јовица Богдановић. тел. 037/811-804 у периоди 10.00-14.00,
mail: direkcijacicevac@gmail.com

